
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

PROJETO DE LEI  

Dispõe sobre a obrigação da 
Administração Pública Municipal de 

implantar sistema de monitoramento 
de inundações, 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 obrigada a implantar sistema                    

de monitoramento de inundações que abranja todas as bacias hidrográficas do 
território do Município; seja integrado ao Centro de Operações de Vila Velha; e 
compreenda a instalação de estações componentes destinadas, exclusivamente, 

para o levantamento de dados e imagens sobre o volume, a velocidade e o nível 
das águas e a geração de alertas antecipados em razão da potencial ocorrência 

de inundações, bruscas ou lentas, e, para a orientação das comunidades locais                
a adotarem comportamentos adequados de prevenção e de resposta em situação 
de desastre, voltados à promoção de sua autoproteção.   

§ 1º São objetivos do sistema de monitoramento de inundações estabelecido                 
por esta Lei: 

I - reduzir os riscos de morte e os agravos a saúde decorrentes de inundações; 

II - proporcionar agilidade à prestação de socorro e assistência às populações 
atingidas;  

III - servir à continuidade e a ampliação das ações de proteção e defesa civil; 

IV - reduzir os danos causados aos patrimônios público e privado e os prejuízos 

ao desenvolvimento das atividades e serviços públicos e privados; 

§ 2º O sistema de monitoramento de inundações deverá gerar informações                  
e relatórios que sirvam de subsídios aos órgãos do Sistema Nacional de Proteção 

e Defesa Civil – SINPDEC para a previsão e o controle de efeitos negativos de 
eventos adversos sobre a população, o meio ambiente e/ou as infraestruturas,                    

os bens e os serviços públicos e privados.  

§ 3º As informações e relatórios de que trata o parágrafo anterior deverão ser 
adotadas obrigatoriamente pela Municipalidade para fins da: 
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I - identificação e avaliação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades                
a desastres, as inundações em particular, de modo a evitar ou reduzir a sua 

ocorrência e seus impactos; 

II - associação com as informações do monitoramento, próprio ou de terceiros, 
exercido sobre os eventos meteorológicos, hidrológicos, biológicos e outros 

potencialmente causadores de desastres; 

III - incorporação da redução dos riscos de desastres e as ações de proteção e 

defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das 
políticas setoriais; 

IV - conscientização da população do Município acerca dos riscos de desastres e 

dos benefícios da prevenção dos mesmos; 

V - determinação da ocupação ordenada do solo urbano e rural, visando a sua 

conservação e a proteção da vida humana, dos recursos hídricos e da vegetação 
nativa; 

VI - determinação da observação de normas legais e de parâmetros construtivos                     

e da adoção das soluções mitigadoras que resultem na sustentabilidade do uso e 
ocupação do solo urbano e rural; da drenagem urbana; da habitação, sobretudo 

pela destinação de local seguro para moradia; e das atividades econômicas; 

VII - obstacularização de processos não sustentáveis de uso e ocupação do solo, 
de habitação, e de urbanização; 

XIII - promoção gradual da desocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e                            
da realocação da população residente nessas áreas; 

IX - adoção das providências e soluções necessárias para a transformação da 
cidade de Vila Velha em uma cidade resiliente. 

§ 4º O sistema estabelecido por esta Lei compreenderá ainda o monitoramento 

das ocorrências reiteradas de alagamento de grandes proporções, quaisquer que 
sejam suas causas e a qualidade das águas acumuladas, considerando para tanto 

os riscos de acidentes diversos e os agravos à saúde da população. 

Art. 2º As estações componentes do sistema de monitoramento de inundações 

estabelecido por meio desta Lei deverão ser instaladas junto aos cursos d’água 
naturais e não naturais, lagos e lagoas naturais e artificiais, e represamentos 
formados pelo barramento ou represamento de cursos d’água; e, dotadas dos 

seguintes elementos: 

I - fonte de alimentação de energia elétrica; 
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II - painel de controle e comunicação; 

III - sinalização luminosa; 

IV - sirenes, para emissão de som e mensagens de voz; 

V - sensores de nível, sendo um para acionar os indicadores de estado de pré-
alerta e alerta, e, outro, para acionar os indicadores de estado de pré-alarme e 

alarme; 

VI - câmera digital, para o acompanhamento e registro visual do comportamento 

das águas e da situação das áreas adjacentes a estação e seus elementos. 

§ 1º As estações componentes do sistema de monitoramento deverão funcionar 
com energia elétrica gerada a partir da conversão da energia solar.  

§ 2º Para atendimento ao disposto do parágrafo anterior as estações de 
monitoramento deverão ser dotadas, integradas ou conectadas a conjuntos 

fotovoltaicos destinados a conversão dos raios solares em energia elétrica e                                
à disposição dessa para uso, depois de seu armazenamento em baterias próprias 
para esse fim. 

§ 3º Cada conjunto fotovoltaico será composto, no mínimo, pelos seguintes 
itens: 

I - painel fotovoltaico, contendo as células fotovoltaicas; 

II - controlador de carga; 

III - bateria, de preferência com vida útil superior a quatro anos; 

IV - inversor de corrente;  

V - aterramento; 

§ 4º Alternativamente, as estações de monitoramento poderão funcionar com 
energia elétrica gerada pelo uso da força eólica. 

§ 5º Os painéis fotovoltaicos e os geradores eólicos poderão vir a ser dispostos 

em locais distantes daqueles das estações de monitoramento a que sejam  
relacionados, com vistas a melhor captação da incidência dos raios solares ou 

dos ventos, respectivamente.  

Art. 3º Para o gerenciamento do sistema de monitoramento de inundações,                     

de modo especial para fins da verificação de seu funcionamento; da transmissão 
de dados e imagens; e, da recepção de comandos remotos e das mensagens                    
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a serem divulgadas, as estações componentes deverão ter como meios de 
comunicação e opções de redundância o rádio de tecnologia digital, padrão G3 

ou G4; a internet com conexão de banda larga, e os satélites.  

Art. 4º Os alertas e alarmes que gerados pelo sistema de monitoramento de 
inundações poderão ser transmitidos aos interessados por meio de mensagens 

para telefones celulares e/ou endereço eletrônico na internet, desde que assim              
solicitem e realizem o cadastramento prévio.  

Art. 5º O Poder Executivo deverá elaborar cronograma anual para a implantação 
das estações do sistema de monitoramento estabelecido por esta Lei, fixados os 
prazos máximos de:  

I - 12 (doze) meses da publicação da presente Lei, para a instalação da estação 
base do sistema junto ao Centro de Operações de Vila Velha; 

II - 48 (quarenta e oito) meses do encerramento do prazo constante do inciso 
anterior, para instalação de todas as estações remotas necessárias à efetividade 
do sistema e para o alcance da abrangência, da destinação e dos objetivos que  

explicitados no art. 1º desta Lei. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 7º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações 
próprias do orçamento municipal, suplementadas naquilo que necessário.  

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

   

Vila Velha, ES,  

   

  

OSVALDO MATURANO  

Vereador  

  

 

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

  

http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L41432003.html
http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L41432003.html
http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L41432003.html
http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L41432003.html
http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L41432003.html


 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

Senhor Vereador Presidente,   
Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras:  

  
A presente iniciativa provém da preocupação deste Vereador e dos colaboradores 
de seu Mandato para com as ocorrências de chuvas cada vez mais irregulares, 

abruptas e intensas em relação ao curso que esperado das estações climáticas. 
 

Mas, sobretudo, do temor de que se repitam neste Município, como em outros 
integrantes da Região Metropolitana, as situações em que moradores, crianças e 

idosos em especial, por suas limitações naturais e/ou incidentes, tem suas vidas 
colocadas em risco, pela elevação silenciosa ou pelo volume, força e velocidade 
acentuados das águas, transbordadas de seus depósitos naturais ou artificiais ou 

vertidas por escoadouros limitados, depois de despejadas sobre áreas elevadas  
da Cidade; águas que adentram, desestabilizam e podem até destruir e lançar 

sobre aqueles e outras pessoas, os abrigos construídos, com ou sem a anuência 
da Municipalidade, destinados até então para a vivência e a segurança daqueles. 
 

Ocorre que, não se vemos, até o presente momento, ser dada devida e suficiente 
atenção das administrações municipais para com a abrangência e efetividade            

da drenagem urbana no Município, não executando as medidas, mesmo de curto 
e médio prazo, que definidas no Plano Diretor Municipal de Drenagem Urbana 
Sustentável - PDDUS, ou aquelas que a racionalidade e a responsabilidade dos 

agentes públicos, por haver disponibilidade de recursos, deveriam induzir.   
Por outro lado, o Município não dispõe de um sistema de monitoramento e alerta 

como o que proposto na presente iniciativa, como se depreende da atualização 
do Plano Municipal de Contingência [2016], na ocorrência de desastres naturais, 
quanto aos recursos de monitoramento e alerta utilizados [subitem 3.4.2, p. 11 e 

12] e aos objetivos do mesmo Plano [subitem 5.1, p. 17 e 18]. 
 

Finalizando, importa-nos ressaltar que a iniciativa proposta, em seu objeto e 
quanto aos objetivos do sistema de monitoramento e do uso das informações        
a serem geradas pelo mesmo estão de conformidade, ainda que adaptadas, com 

a Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que instituiu a Política Nacional 
de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC.  

 
De igual modo, que a configuração das estações a integrarem o sistema proposto  
estão de acordo com o que de mais moderno para fins do monitoramento das 

inundações e da emissão de alertas e alarmes voltados à prevenção de riscos       
de desastres e proteção das populações que possam por esses serem atingidas. 

 
Para o melhor esclarecimento e avaliação da iniciativa em questão, pedimos que 
sejam verificadas as referências reproduzidas em anexo.  
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Assim, ante ao exposto, contamos com o importante apoio de Vossas Excelências 
para a aprovação da presente iniciativa, que em favor de todos os vilavelhenses. 

 
Vila Velha, ES,  
  

  
  

OSVALDO MATURANO  
Vereador    
 


