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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"(Deus seja Couvado"

LEI COMPLEMENTAR N° 052 DE 04 DE JULHO DE 2017.

Dá nova redação ao artigo 148 da Lei
Complementar 046/2016, que instituiu o
Código de Edificações Gerais no
Município de Vila Velha.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

Art. 1° O artigo 148 da Lei Complementar n° 046/2016, Código de Edificações Gerais
do Município de Vila Velha, passa a vigorar com a seguinte redação:

%  "Art. 148. O dimensionamento das portas deverá obedecer à altura mínima de
2,10m (dois metros e dez centímetros) e vão livre maior ou igual a:

k  I - 1,1 Om (um metro e dez centímetros) para porta principal das edificações de
'  uso coletivo;

II - 80 cm (oitenta centímetros):

a) para portas de salas e de banheiros nas unidades comerciais, de serviços ou
industriais;

b) de entrada social, de serviço, de cozinhas, de salas, de dormitórios, de
banheiros e as internas secundárias nas unidades residenciais unifamiliares e
m ultifam iliares;

§ 1" Nas unidades comerciais, de serviço ou industriais com sanitários dotados
com mais de uma cabine, as portas das cabines destinadas às pessoas com
deficiência deverão ter, obrigatoriamente, dimensão mínima de 80 cm (oitenta
centímetros) de vão livre.

^  § 2" Nas demais portas serão permitidas larguras mínimas de 80 cm (oitenta
centímetros), por 1,80 cm (um metro e oitenta centímetro) de altura, observando
quando houver um vão entre a porta e o piso, a distância máxima deverá ser de
20 cm (vinte centímetros).

§ 3" Ao determinar a largura do vão livre nas portas do interior das unidades
residenciais unifamiliares e multifamiliares, deverá ser observada a largura do
corredor de modo a permitir o giro de cadeira de rodas garantindo a
acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, permanente
ou temporária, e idosos que as utilizam. " (NR)

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

Vila Velha, ES, 04 de julho de 2017.

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal
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AUTOGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR N" 049/2017

Dá nova redação ao artigo 148 da Lei
Complementar 046/2016, que instituiu o
Código de Edificações Gerais no
Município de Vila Velha.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de
suas atribuições previstas no art. 10, § 1°, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1° O artigo 148 da Lei Complementar n° 046/2016, Código de Edificações Gerais do
município de Vila Velha, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 148. O dimemionamento das portas deverá obedecer à altura mínima de 2,10m
(dois metros e dez centimetros) e vão livre maior ou igual a:

I - 1,1 Om (um metro e dez centímetros) para porta principal das edificações de uso
coletivo;

II - 80 cm (oitenta centimetros):

a) para portas de salas e de banheiros nas unidades comerciais, de serviços ou
industriais;

b) de entrada social, de serviço, de cozinhas, de salas, de dormitórios, de banheiros e
as internas secundárias nas unidades residenciais unifamiliares e multifamiliares;

§ 1° Nas unidades comerciais, de serviço ou industriais com sanitários dotados com
mais de uma cabine, as portas das cabines destinadas às pessoas com deficiência
deverão ter, obrigatoriamente, dimensão mmima de 80 cm (oitenta centimetros) de
vão livre.

§ 2' Nas demais portas serão permitidas larguras mínimas de 80 cm (oitenta
centimetros), por 1,80 cm (um metro e oitenta centímetro) de altura, observando
quando houver um vão entre a porta e o piso, a distância máxima deverá ser de 20 cm
(vinte centimetros).

§ 3' Ao determinar a largura do vão livre nas portas do interior das unidades
residenciais unifamiliares e multifamiliares, deverá ser observada a largura do
corredor de modo a permitir o giro de cadeira de rodas garantindo a acessibilidade
das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, permanente ou temporária, e
idosos que as utilizam." (NR)

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

Vila Velha, 13 de junho de 2017,

%/AN CARLINI oWaLDO^TURANO
Presidente / 1° Secretário

NILMA GUEZ DA SILVA

Secretário


