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PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

 

ACRESCENTA § 4º AO ARTIGO 293 DA 

LEI Nº 3.375/1997 (CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL). 

 

 

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 Fica acrescido o § 4º ao artigo 293 da Lei nº 3.375, de 14 de novembro de 1997, com 

a seguinte redação: 

 

“§ 4º O imóvel não edificado, que esteja cercado/murado e limpo, fica excluído da 

incidência da taxa de lixo, de que se trata este artigo, devendo seu proprietário 

requerer a isenção conforme art. 80 desta Lei”. (AC) 

 

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

 

Palácio Legislativo, 19 de março de 2019. 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores: 

 

 

Um dos problemas de limpeza pública, saúde pública e segurança pública são os imóveis não 

edificados não murados e sem manutenção, com vegetações densas e entulhos. 

 

O Poder Público investe por ano milhões de reais na limpeza pública limpando terrenos com 

pontos viciados, realizando ações da Guarda Municipal, da Abordagem Social, do Combate à 

Dengue, dentre outras ações. Porém ao sair do local, os problemas costumam voltar a estas 

áreas. 

 

Em 23 de janeiro de 2019 a Prefeitura de Vila Velha publicou uma matéria em seu site que 

diz: “Por ano são gastos R$ 6 milhões de reais com o recolhimento de 60 mil toneladas de 

entulho e lixo domiciliar depositados em locais irregulares, em vários pontos da cidade.” 

 

Vila Velha possui legislação que multa dono de terreno baldio “abandonado”, a Lei nº 

5617/2015, porém a penalização deve ser o último recurso. 

 

Porém antes da penalização, devemos conscientizar e incentivar que estes proprietários 

busquem o cercamento e a limpeza de seus imóveis não edificados, esta ação certamente 

produzirá economia aos cofres públicos com a limpeza pública urbana. 

 

Esta iniciativa propõe isentar da taxa de lixo os imóveis não edificados que estejam murados e 

limpos, sem vegetação densa, sem lixo, numa forma de incentivar os donos de terrenos a 

realizarem a manutenção constante de seus imóveis, reduzindo assim as despesas com 

dinheiro público nestas áreas. 

 

Pelas razões expostas, e que contamos com o apoio de meus nobres pares a esta iniciativa. 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


