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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito 

Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo § 7º do artigo 40 da Lei Orgânica do 

Município de Vila Velha "Faz saber que o Prefeito sancionou nos termos do § 3º do artigo 40 

da Lei Orgânica Municipal, e ele promulga o Autógrafo de Lei Complementar nº 094/2022, 

que se transformou na LEI COMPLEMENTAR Nº 096, de 14 de outubro de 2022".  

LEI COMPLEMENTAR Nº 096, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022 

Acrescenta e altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 46/2016, que “Instituiu o 

Código de Edificações Gerais do Município 

de Vila Velha, Espírito Santo”, e dá outras 

providências. 

Art. 1º O art. 148 da Lei Complementar nº 46, de 04 de julho de 2016, 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 à: 

I - 1,10 m (um metro e dez centímetros) para porta principal das edificações de uso 

coletivo; 

II - 0,80m (oitenta centímetros): 

a) para portas de entrada de unidades comerciais, de serviços ou industriais; 

b) de entrada social e de serviço nas unidades residenciais multifamiliares; 

III - 0,70m (setenta centímetros) para portas de dormitórios; 

IV - 0,60m (sessenta centímetros): portas de banheiros nas unidades residenciais, 

comerciais ou industriais. 

§ 1º 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 0,80m (oitenta centímetros) de vão livre. 

§ 2º As dimensões mínimas para circulação e corredores devem obedecer a largura 

mínima de 0,90m (noventa centímetros). 

§ 3º Durante a construção, caso solicitado pelo proprietário, a construtora deverá 

adequar as dimensões das portas para 0,80m (oitenta centímetros) na respectiva 

unidade. 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica às edificações de Programas de Habitação de 

Interesse Social, que são regulamentados por normativa específica.”  

Art. 2º O inciso I do art. 209 da Lei Complementar nº 46, de 04 de julho de 2016, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 209. (...) 



                                                                                                 

                                                                                                                   Lei Complementar nº 096/2022 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
Autoria: Vereadores Joel Rangel, Renzo Mendes e Rogério Cardoso 

 

(...) 

I - privativo, quando se destinarem às unidades residenciais e ao acesso a 

compartimentos de uso limitado das edificações em geral, devendo observar a largura 

mínima de 0,90m (noventa centímetros);”  

(...) 

Art. 3º Fica revogada a Lei Complementar nº 059, de 28 de dezembro de 2017. 

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

Vila Velha, 14 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

BRUNO LORENZUTTI 

Presidente 
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