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PROJETO DE LEI  

Dá nova redação aos §§ 1º  e 
2º e acrescenta § 3º ao artigo 

189 da Lei Complementar nº 
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, 

D E C R E T A : 

Art. 1º O artigo 189 da Lei Complementar nº 046, de 04 de julho de 

2016, passa a vigorar com alterações em seus §§ 1º e 2º e acrescido de  

§ 3º, com as seguintes redações: 

“Art. 189. (...) 

(...) 

§ 1º As edificações acima citadas deverão possuir dentro dos limites 

do terreno central de resíduos com compartimentos dimensionados 
de forma apropriada para armazenamento e coleta seletiva de 

resíduo domiciliar. (NR) 

§ 2º Fica condicionada a aprovação do projeto e a emissão de licença 

para construção das edificações referidas no caput deste artigo, a 
inclusão no projeto de compartimento para armazenamento e coleta 

seletiva de resíduo domiciliar. (NR) 

§ 3º O compartimento citado no parágrafo 2º deverá ser projetado 

em dimensões suficientes a fim de acondicionar todo o volume de 
resíduos sólidos gerado pela quantidade estimada de habitantes da 

nova edificação, levando em consideração também para o cálculo das 

dimensões o intervalo de tempo decorrido entre uma coleta de 
resíduos e outra pela Prefeitura, na região dessa nova edificação.” 

(AC) 
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Vila Velha, 16 de Agosto de 2017. 

 
BRUNO LORENZUTTI 

Vereador  
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JUSTIFICATIVA: 

 

O art 5º, caput, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, dispõe que: “É 

assegurado a todo habitante do Município de Vila Velha o direito à 

educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à 

segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à 

assistência quando desamparado, ao meio ambiente equilibrado, e ao seu 

desenvolvimento pleno, além dos demais direitos garantidos na 

Constituição Federal, na Constituição Estadual e nesta Lei Orgânica”.  

 

É clara a preocupação da sociedade com relação aos impactos do lixo 

doméstico no meio ambiente. Muito se fala sobre os cuidados que 

devemos ter com o meio ambiente, como diminuir nossas ações 

prejudiciais e como tentar recuperá-lo. Um dos pilares para o sucesso na 

recuperação do nosso meio ambiente é a coleta seletiva de lixo, que já 

vem sendo praticada em nosso município, mas que ainda precisa de maior 

regulamentação, a fim de que venha a ser praticada de forma mais 

uniforme ajudando a cidade a aumentar seus índices de reciclagem e 

diminuir a quantidade de lixo em seus aterros. 

 

Por isso, a presente propositura tem a finalidade de definir que para novos 

projetos de edificações a serem construídas no município de Vila Velha, 

para que seja obrigatória a adequação das áreas destinadas à coleta de 

resíduos sólidos de forma a permitir a coleta seletiva, observando a 

quantidade prevista de lixo a ser gerado pelo novo empreendimento. 
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A adoção dessa prática pelas novas construções trará impacto direto na 

qualidade de vida do cidadão Vila Velhense, uma vez que irá aumentar a 

destinação adequada dos resíduos sólidos, ajudando assim a amenizar os 

efeitos da poluição no meio ambiente de nossa cidade.  

 

Diante do exposto, solicitamos que os nobres vereadores apreciem, votem 

e aprovem este importante Projeto de Lei. 

 
 

 
 

 
 

BRUNO LORENZUTTI 
Vereador  


