
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3700/2017 

Acrescenta art. 4º-A à Lei Municipal nº 

5.622/2015, para estabelecer critérios para 

inclusão de novos eventos, modalidades e 

datas comemorativas no Calendário 

Oficial de Eventos e Datas Comemorativas 

do Município de Vila Velha e o Calendário 

Oficial de Eventos Turísticos do Município 

de Vila Velha. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

Art. 1º A Lei Municipal nº 5.622, de 08 de janeiro de 2015, passa a vigorar acrescida do 

artigo 4º-A, com a seguinte redação: 

“Art. 4º-A Para que sejam incluídos novos eventos, modalidades e datas comemorativas 

no Calendário Oficial de Eventos e no Calendário Oficial de Eventos Turísticos do 

Município de Vila Velha, estabelecidos na Lei Municipal nº 5.622, de 08 de janeiro de 

2015, ficam obrigados a atenderem os seguintes critérios: 

I - ser reconhecido como de utilidade e interesse público há mais de 05 (cinco) anos; 

II - que tenha notoriedade pública e divulgação nos meios de comunicação local; 

III - que tenha anuência da municipalidade; 

IV - que tenha periodicidade regular: anual, semestral, trimestral, ou itinerante; 

V - que tenha enquadramento em dois âmbitos: abrangência regional ou nacional;  

VI - que seja gerador de fluxo turístico municipal, regional ou estadual, devendo ser 

comprovado por atestado do Poder Público Municipal e reconhecida sua importância; 

VII - que demonstre e comprove resgate e promoção da cultura regional local ou do 

Estado do Espírito Santo; 

VIII - que tenha espaço que disponibiliza informações sobre o turismo regional local 

ou do Estado do Espírito Santo”. (AC) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 18 de agosto de 2017. 
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