
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 

 PROJETO DE LEI Nº      /2019  

 

Obriga os responsáveis pelas edificações, 

cujas estruturas não estiverem de acordo 

com as normas em vigor de afastamento, 

construírem laje de proteção por toda a 

extensão de suas calçadas e dá outras 

providências.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Os responsáveis pelas edificações, cujas estruturas não estiverem de acordo com 

as normas em vigor de afastamento, deverão, obrigatoriamente, construir laje de 

proteção por toda a extensão de suas calçadas.   

 

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se às edificações com estruturas superiores 

a 2 (dois) pavimentos.  

  

§ 2º A construção da laje de proteção dever ser iniciada no prazo máximo de 180 (cento 

e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta Lei, devendo a conclusão ocorrer no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses do início das obras. 

 

Art. 2º O descumprimento das disposições previstas nesta Lei acarretará multa de 5.000 

(cinco mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs, sendo duplicado o 

valor em cada caso de reincidência. 

 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se reincidência cada período de 3 

(três) meses que exceder o prazo de início e/ou o prazo de conclusão da construção da 

laje de proteção previstos no § 2º do art. 1º desta Lei. 

  

Art. 3º Deverá ser afixada placa na edificação, com tamanho adequado e em local 

visível, contendo as informações da obra, dentre elas a data de início e a data prevista de 

conclusão, sob pena de aplicação da multa prevista no caput do art. 2º desta Lei. 

 

 Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2019. 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

Identificador: 380034003900310033003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

JUSTIFICATIVA 

 O Presente projeto tem por principal objetivo oferecer segurança aos cidadãos 

capixabas, tornando obrigatória a construção de laje de proteção por toda a extensão das 

calçadas das edificações construídas sem os necessários afastamentos, situação que 

coloca em risco a vida e a integridade física das pessoas, considerando o real perigo de 

queda de objetos das edificações, conforme ocorrido recentemente no Município de 

Guarapari, tendo em vista uma criança de apenas dois anos ter sido atingida na cabeça 

por um pedaço de concreto que caiu de um prédio.  

 

Importante o registro sobre as normas edilícias integrarem o direito urbanístico, que, 

segundo a Constituição Federal, compõe o campo da competência legislativa 

concorrente da União, dos Estados e Distrito Federal (art. 24, inciso I, da CF 1988), 

legitimando, desta forma, a presente iniciativa. 

  

Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nossos nobres Pares no sentido de 

aprovarmos o presente projeto de lei. 
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