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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"(Deus seja Couvado °

LEI COMPLEMENTAR N" 059 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a redação do art. 148 da Lei
Complementar n° 046/2016 (Código de
Edificações Gerais do Município de Vila
Velha), e dá outras providências.

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, de 04 de julho de 2016 (Código de
Edificações Gerais do Município de Vila Velha), passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Ari. 148. O dimemionamento das portas deverá obedecer à altura mínima de
2,10m (dois metros e dez centímetros) 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 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 multifamiliares;

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

§ 2" Ao determinar a largura do vão livre nas portas do interior das unidades
residenciais, comerciais, de serviço ou industriais que tratam esta Lei, 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" Os empreendimentos enquadrados no Programa Municipal "Vila Velha Minha
Casa não se enquadram nesta Lei Complementar, dada normativa própria para estas
edificações.

Art. 3° Fica revogada a Lei Complementar n" 052, de 04 de julho de 2017.

Art. 4 Esta Lei Complementar entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.

Vila Velha, ES, 28 de dezembro d&2017. „

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal

Autoria: Poder Executivo
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA
ESTADO DO ESPÍRITO SANT

"(Deus seja louvado "

AUTOGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR N" 058/2017

Altera a redação do art. 148 da Lei
Complementar n° 046/2016 (Código de
Edifícações Gerais do Municipio de Vila
Velha), e dá outras providências.

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, de 04 de julho de 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:

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 multifamiliares;

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

§ 2° Ao determinar a largura do vão livre nas portas do interior das unidades
residenciais, comerciais, de serviço ou industriais que tratam esta Lei, 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° Os empreendimentos enquadrados no Programa Municipal "Vila Velha Minha Casa"
não se enquadram nesta Lei Complementar, dada normativa própria para estas edificações.

Art. 3° Fica revogada a Lei Complementar n° 052, de 04 de julho de 2017.

Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.

^  Vila Velha, dezembro de 2017.

^ VAL^ MA^U^Íí^ NILMA MAíffllUEZ DA SILVA
Presidente J 19'^Secretário Secretário
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"(Deus seja hievado"

LEI COMPLEMENTAR N" 058 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Acrescenta parágrafo único ao artigo 150
da Lei Complementar n° 006/2002
(Estatuto dos Servidores Públicos do
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 150 da Lei Complementar n° 006, de 03 de setembro de 2002, passa a
vigorar acrescido de parágrafo único com a seguinte redação:

"Art. 150. (...)

Parágrafo único. Os servidores pais ou responsáveis legais por pessoa com
deficiência regularmente matriculada em instituição de ensino, poderão gozar o
seu respectivo período anual de férias no mesmo período em que ocorrerem as
férias escolares de seus filhos ou dependentes. " (AC)

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

Vila Velha, ES, 19 de dezembro de 2017.

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal

Autoria: Vereadora Patrícia Crizanto
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SANCIONO, na forma da lei
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GAMARA MUNICIPAL DE VILA MELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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AUTOGRAEO DE LEI COMPLEMENTAR N" 056/2017

Acrescenta parágrafo único ao artigo
150 da Lei Complementar n° 006/02
(Estatuto dos Servidores Públicos 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, § 1°, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1° O artigo 150 da Lei Complementar n° 006, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar
acrescido de parágrafo único com a seguinte redação:

"Art. 150. (...)

Parágrafo único. Os servidores pais ou responsáveis legais por pessoa com deficiência
regularmente matriculada em instituição de ensino, poderão gozar o seu respectivo
período anual de férias no mesmo período em que ocorrerem as férias escolares de
seus filhos ou dependentes. " (AC)

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

Vila Velha, 28 de novembro de 2017.

NXAREINI

SVALDÜ MATURAN^O
1° Secretário'

Presidente

NILMA MARI^ GUEZ DA SILVA
2° Secretário


