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CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"(Deus seja (owado "

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito
Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo § 7° do artigo 40 da Lei Orgânica do
Município de Vila Velha "Faz saber que o Prefeito vetou, o Plenário da Câmara rejeitou o
veto, e ele, nos termos do § 6° do artigo 221 da Resolução n° 459/95 (Regimento Interno da
Câmara), promulga o Autógrafo de Lei Complementar n° 048/17, que se transformou na LEI
COMPLEMENTAR N" 050, de 11 de abril de 2017".

LEI COMPLEMENTAR N" 050, DE 11 DE ABRIL DE 2017

Altera redação do inciso V do caput do
art. 10-B da Lei Complementar n°
10/2006.

Art. 1° O inciso V do art. 10-B da Lei Complementar n° 010, de 02 de janeiro de 2006,
incluído pela Lei Complementar n° 042/15, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10-B [..]

[■■■]
V - na falta de habite-se, deverá ser apresentada Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), acompanhados de
Laudo Técnico, emitidos por profissionais especializados e inscritos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), ou Termo de Compromisso por escrito, assinado pelo proprietário
do imóvel e pelo empreendedor, se inquilino daquele, e por 02 (duas) testemunhas
instrumentárias, por meio do qual se comprometam, sob as penas da lei:
a) a tomar as medidas de regularização que forem indicadas pelo órgão público,
cumprindo-as nos respectivos prazos ou cronograma, quando da assinatura do Termo
de Compromisso;

b) a observar, fielmente, as restrições, fixadas pelo órgão público, bem como,
a garantir e manter as condições de habitabilidade, salubridade e segurança do imóvel,
compatíveis com o exercício da atividade econômica licenciada. " (NR)

[■■■]

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

Vila Velha, 11 de abril de 2017.

IVAN CARLINI
Presidente
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