
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
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“Deus seja louvado” 

 

 
 

PROJETO DE LEI  

  

  

  

Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização            

e da utilização de energia elétrica gerada pela 

conversão da energia solar ou pelo uso da força 

eólica nas edificações da Administração Pública 

Municipal, e dá outras providências.   

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo,                  

no uso de suas atribuições legais,  

  

D E C R E T A:  

   

Art. 1º Fica a Administração Pública Municipal de Vila Velha obrigada a adotar 

as providências necessárias para que nas edificações e áreas de imóveis que 

abriguem ou venham abrigar suas atividades ou serviços, seja disponibilizada 

energia elétrica gerada a partir da conversão de energia solar e/ou do uso da 

força eólica, para utilização na iluminação interna e externa e, no que couber, 

no funcionamento de máquinas e equipamentos.  

 

Art. 2º Nas creches, unidades de educação infantil e de ensino fundamental, e 

estabelecimentos de saúde, a disponibilização e a utilização de energia elétrica 

gerada a partir da conversão da energia solar deverá ter prioridade sobre                

a disponibilização e utilização daquela gerada a partir do uso da força eólica 

e/ou de outra fonte de energia renovável. 
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§ 1º A instalação de painéis fotovoltaicos para conversão da energia solar       

em energia elétrica deverá cumprir os requisitos estabelecidos pela Resolução 

Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL. 

 

§ 2º Os painéis fotovoltaicos e os geradores eólicos poderão ser dispostos  

em locais distantes daqueles das edificações e das áreas dos imóveis a que 

relacionados, com vistas a melhor captação da incidência dos raios solares ou 

dos ventos, respectivamente.  

 

Art. 3º A implantação da disponibilidade e da utilização de energia elétrica 

gerada a partir da conversão de energia solar e/ou do uso de força eólica       

nas edificações e áreas de imóveis da Administração Pública Municipal deverá 

estar concluída no prazo máximo de 20 (vinte) anos, contados da data de 

publicação da presente Lei. 

 

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá elaborar cronograma anual para 

execução das implantações estabelecidas por esta Lei, observando, de modo 

especial, o disposto do caput deste artigo. 

 

Art. 4º As implantações estabelecidas por esta Lei poderão ser dispensadas 

quando e onde inexistirem condições técnicas adequadas para sua execução,  

o que deverá ser comprovado, caso a caso, pelo Poder Executivo. 

 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber,                     

no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua publicação. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações 

próprias do orçamento municipal, suplementadas naquilo que necessário.  
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Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

   

Vila Velha, ES,  

  

  

  

OSVALDO MATURANO  

Vereador  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

 
 

J U S T I F I C A T I V A  

  

  

  

Senhor Vereador Presidente,   

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras:  

  

 

  

A presente iniciativa reitera, inclusive naquela obrigatoriedade que estabelece, 

outras iniciativas em tramitação no Congresso Nacional, que visam tornar 

padrão em algumas ou em todas as edificações utilizadas pela Administração 

Pública - federal, estadual e municipal - a disponibilização e a utilização da 

energia elétrica gerada a partir da conversão da energia solar e/ou do uso da 

força eólica [dos ventos] e outras fontes de energia renováveis. 

 

Destaca-se de tais iniciativas a imposição da disponibilização da energia solar 

para o suprimento das demandas por energia elétrica de creches, unidades de 

ensino, postos de saúde e hospitais, vislumbrando-se não apenas a redução 

das despesas com consumo da energia gerada com o uso da força hidráulica, 

mas, conforme o caso, o caráter educativo da medida, abrindo mentes para             

a mudança de paradigmas e a necessidade de utilização de todo potencial   

disponível, e a associação com o uso direto da primeira fonte de energia para 

aquecimento de água destinadas a higiene pessoal e serviços de limpeza e 

higienização e outros serviços que as demandem. 

 

Como os autores das iniciativas referidas ao início, somos forçados a lembrar 

que as fontes “alternativas” de energia, apesar de sua ampla disponibilidade 

em todo o território nacional, somente foram e agora são lembradas quando 
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as crises hídricas, cada vez mais freqüentes, levam a reduções drásticas dos 

níveis dos reservatórios associados às usinas hidroelétricas e trazem impactos 

sobre a geração de energia, e esses sobre as economias regionais e, no fim, 

aos bolsos de todos os consumidores. 

 

Reiteramos, de certo, não pela última vez, que a energia solar é considerada 

a alternativa de geração energética mais promissora entre os potenciais 

disponíveis no território nacional para atender as demandas complementares 

por energia elétrica com um menor impacto ambiental e já deveria ter sido 

adotada há muito tempo. Assim também a geração com o uso da força dos 

ventos, concomitantemente a outras alternativas amplamente disponíveis. 

 

Para sermos breves, ao buscarmos estabelecer em Lei que nas edificações e 

nas áreas de imóveis destinadas às atividades e serviços da Administração 

Pública Municipal de Vila Velha seja disponibilizada a energia elétrica gerada  

a partir da conversão da energia solar e do uso da força eólica, mais do que              

a redução de despesas e, quiséramos fosse também, dos impostos arcados 

pelos cidadãos contribuintes, vislumbramos que este Legislativo e Executivo 

levem a termo as idéias e ideais trazidos nas leis maiores que seus agentes 

produzem e promovem, adotando as medidas concretas, comprometendo-se 

verdadeiramente com e induzindo o desenvolvimento e o futuro sustentáveis.   

 

Contamos com o importante apoio de Vossas Excelências. 

 

Vila Velha, ES,  

  

  

  

OSVALDO MATURANO  

Vereador   


