
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3707/2017 

Dispõe sobre a cassação da inscrição 

municipal e do licenciamento ambiental 

municipal dos estabelecimentos que 

comercializarem combustível adulterado e 

dá outras providências. 

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 Os estabelecimentos instalados no município de Vila Velha que adquirirem, 

distribuírem, transportarem, estocarem ou revenderem derivados de petróleo, gás natural e 

suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado e demais combustíveis líquidos 

carburantes, em caráter adulterado, em descompasso com as especificações estabelecidas pelo 

órgão regulador competente, terão as suas inscrições municipal e licenciamento ambiental 

municipal cassados pelo Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo único. A penalidade prevista no caput deste artigo somente será efetivada após a 

constatação da infração pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) e/ou PROCON, cujos autos lavrados constarão do processo administrativo a ser 

obrigatoriamente instaurado pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Vila Velha. 

Art. 3º A cassação da inscrição municipal e do licenciamento ambiental municipal impede o 

estabelecimento a praticar operações relativas à circulação de mercadorias, e ainda implicará: 

I - aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em comum ou separadamente, do estabelecimento 

penalizado: 

a) o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo que em estabelecimento 

distinto daquele; 

b) a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo ramo de 

atividade no município; 

II - ao gerente ou preposto, ainda que temporariamente ou a qualquer título, do 

estabelecimento penalizado pertencer ao quadro administrativo como sócio, diretor gerente 

ou gestor de negócios, de empresa ou estabelecimento comercial que teve a sua inscrição 

municipal e do licenciamento ambiental municipal cassada; 

Parágrafo único. As restrições previstas nos incisos prevalecerão pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, contados da data da cassação. 

Art. 5º O Poder Executivo Municipal, através do órgão oficial de comunicação do município 

de Vila Velha, fará divulgar a relação dos estabelecimentos comerciais penalizados com base 

no disposto na presente Lei, fazendo constar os seus respectivos números do Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas e endereços de funcionamento. 
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Art. 6º As disposições desta Lei aplicar-se-ão aos postos de combustíveis e afins que tenham 

como atividade primordial ou adicional a revenda de combustíveis e demais derivados de 

petróleo, conforme definida na legislação federal. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 22 de agosto de 2017. 

 

 

 

IVAN CARLINI 

Presidente 
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