
 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 

 

 

 PROJETO DE LEI Nº______ 
 
 

 

Acrescenta artigo 38-A à Lei nº 
5.406, de 04 de fevereiro de 
2013.  

 
Art. 1º A Lei nº 5.406, de 04 de fevereiro de 2013, passa a vigorar acrescida 
do art. 38-A, com a seguinte redação: 
 

“Art. 38-A Os órgãos de Administração Pública direta do Poder 
Executivo Municipal, tais como Escolas, Unidades de Saúde, prédios 
que abriguem suas Secretarias e departamentos em geral, exibirão 
Certidão de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a serem renovadas no 
prazo máximo de 01 (um) ano, de forma ostensiva e permanente.” 
(AC)  

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

Vila Velha/ES, 04 de maio de 2018. 
 
 
 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 
Vereador Líder PR 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente projeto de lei visa à alteração da Lei Complementar 
nº5.406/13, norma que institui o Código de Controle de posturas e de 
atividades urbanas no Município de Vila Velha.  
 
 A Lei Complementar 5.406/13, muito embora exija em seu artigo 38, 
que os órgãos públicos municipais, quais sejam, edifícios dos órgãos do 
Poder Executivo Municipal, suas autarquias, fundações e demais 
entidades da Administração Indireta exibam, obrigatoriamente, em 
local visível e de acesso ao público, o alvará de localização, fiscalização 
e funcionamento, e a certidão de vistoria do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Espírito Santo, não menciona prazo para que haja 
renovação de alvará.  
 
A proposta busca adequar a regra, estabelecendo o prazo de renovação 
das certidões do Corpo de Bombeiros Militar a serem exibidas, ao 
máximo de 01 (um) ano, com a finalidade de garantir a segurança dos 
servidores públicos municipais lotados nessas repartições, bem como 
das pessoas que delas se utilizam, como por exemplo de crianças nas 
escolas, bem como dos pacientes em postos de saúde, contribuindo 
assim para a segurança de todos que freqüentam repartições públicas 
municipais na cidade de Vila Velha.  
 
Estas são as razões que justificam a presente proposição. 
 
 

Vila Velha/ES, 04 de maio de 2018. 
 
 
 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 
Vereador Líder PR 


