
 

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3794/2018 

Autoriza o Poder Executivo Municipal 

firmar convênios com empresas privadas 

que desejarem doar equipamentos de 

mobiliário utilizados em feiras livres, de 

artesanato e de comidas típicas e terem 

suas logomarcas gravadas ou impressas 

nos mesmos, 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 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios, contratos ou 

outras parcerias com as pessoas jurídicas privadas que desejarem doar barracas, tendas, 

tabuleiros, coberturas e outros equipamentos de mobiliário utilizados em feiras livres, de 

artesanato e de comidas típicas, e como contra-partida exibirem suas logomarcas gravadas ou 

impressas nos mesmos.  

Parágrafo único. O espaço máximo a ser ocupado pela logomarca da pessoa jurídica doadora 

será estabelecido pela regulamentação da presente Lei.  

Art. 2º A participação das empresas tem por finalidade incentivar o exercício do comércio 

regularizado de produtos oferecidos nas feiras livres, de artesanato e gastronômicas, 

fomentando a economia e aumentando a receita de tributos. 

Art. 3º As empresas interessadas na doação de que trata a presente Lei deverão se credenciar 

junto a Coordenação de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos da Prefeitura Municipal de Vila Velha, que deliberará sobre a aceitação ou não da 

doação, de acordo com os requisitos estabelecidos nesta Lei e em seu regulamento. 

§ 1º Para o credenciamento, a empresa doadora deverá apresentar seus dados cadastrais, sua 

regularidade junto as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, e sua logomarca para a 

apreciação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 

§ 2º Caso a doação proposta seja aceita, caberá à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a 

distribuição dos produtos doados aos interessados, que deverão estar previamente cadastrados 

na Coordenação de Fiscalização de Posturas da referida secretaria, desde que preenchidos os 

requisitos estabelecidos em regulamento. 

§ 3º Cessada a atividade do particular beneficiado com a distribuição de produto doado, este 

deverá devolvê-lo à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para nova distribuição. 

§ 4º O particular que for beneficiado com a cessão dos equipamentos referidos na presente Lei 

deverá retirá-los mediante prévia vistoria, a ser realizada também na devolução dos mesmos, a 

fim de verificar eventuais avarias. 
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§ 5º O particular deverá ressarcir à municipalidade os prejuízos causados com culpa ou dolo, 

verificados por meio da vistoria prevista no parágrafo anterior.  

Art. 4º É vedada a participação de empresas ligadas direta ou indiretamente a atividades ou 

produtos: 

I - político-partidária; 

II - de instituições religiosas; 

III - de bebidas alcoólicas; 

IV - de fumo; 

V - de loterias; 

VI - de jogos de azar; 

VII - de materiais pornográficos; 

VIII - que atentem contra a moral e os bons costumes. 

Art. 5º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 22 de fevereiro de 2018. 
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