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Registro de Imóveis da Comarca de Muniz 
Freire. 

 

O imóvel destina-se a atender a execução 
de projetos de desenvolvimento cultural e 
turístico no Município de Muniz Freire, 
preservando o funcionamento da Sede da Casa 
da Cultura, criado pela Lei Municipal nº 978, de 
29 de novembro de 1983. 

 

Diante das considerações acima expostas, 
Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
solicito o empenho de Vossas Excelências no 
sentido de aprovar o presente Projeto de Lei, 
por reconhecerem o interesse público que ela 
traduz. 

 

Vitória, 17 de fevereiro de 2020. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 110/2020 
 

Autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de Muniz Freire o 
imóvel que especifica. 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar 
ao Município de Muniz Freire imóvel urbano 
com área de 11,85m de frente, tendo na frente 
cinco portas, no pavimento térreo e seis janelas 
no andar superior, situado no lote nº 135, 
situado na Praça Antônio Guizzardi, nº 50, 
Centro, Município de Muniz Freire, matriculada 
sob o nº 4.927, sob nº R-1-4927 do Livro 2 do 
Cartório Geral de Registro de Imóveis da 
Comarca de Muniz Freire. 

 

Parágrafo único. O imóvel descrito no caput 
destina-se a atender a execução de projetos de 
desenvolvimento cultural e turístico no 
Município de Muniz Freire, preservando o 
funcionamento da Sede da Casa da Cultura, 
criado pela Lei Municipal nº 978, de 29 de 
novembro de 1983. 

 

Art. 2º Caso seja dado ao imóvel destinação 
diversa da prevista nesta Lei, ou 
descumprimento de qualquer obrigação por 
parte do donatário, o imóvel reverterá ao 
patrimônio público do doador, com todas as 

benfeitorias e acessões, sem qualquer direito à 
indenização ou retenção, bem como no caso de 
cessarem as razões que justificam a presente 
doação, nos termos do art. 82 do Decreto 
Estadual nº 3.126-R, de 11 de outubro de 2012. 

 

Art. 3º Os encargos desta doação deverão ser 
iniciados no respectivo imóvel no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias a contar do registro, pelo 
donatário, da Escritura Pública de Doação, 
instrumento que estabelecerá os prazos para 
seu devido cumprimento, sob pena de reversão 
do procedimento, nos termos do art. 81, do 
Decreto Estadual nº 3.126-R, de 2012. 

 
Art. 4º O donatário tem o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da lavratura da Escritura 
Pública de Doação, para fornecer à Secretaria de 
Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, 
o translado e a respectiva certidão da matrícula 
do imóvel doado, emitida pelo Cartório de 
Registro Geral de Imóveis da Jurisdição 
competente, sob pena de reversão da doação, 
conforme determina o parágrafo único do art. 
83 do Decreto Estadual nº 3.126, de 2012. 

 

Art. 5º Quaisquer despesas, tributárias e não 
tributárias, decorrentes da transferência do 
domínio correrão por conta do donatário. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 
_______________________________________ 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 043/2020 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei que 
“Autoriza o Poder Executivo a promover a 
desafetação de imóveis de propriedade do 
Estado do Espírito Santo para fins de permuta”.  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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A presente proposta tem como finalidade 
obter autorização legislativa, exigida nos artigos 
36, 37 e 84 do Decreto Estadual nº 3126-R, de 
11 de outubro de 2012, para promover a 
alienação para fins de permuta de parte dos 
lotes 1, 2, 3 e 5 - quadra CL 2 e parte dos lotes 1, 
3 e 5, quadra CL-3 - loteamento CIVIT II, todos 
de propriedade do Estado do Espírito Santo com 
02 (duas) áreas públicas do Município da Serra 
de mesma metragem e mesma localização. 

 

Busca-se com esta medida viabilizar a 
implementação de projeto de corredor de 
transporte coletivo, em eixo de interligação 
entre os Terminais de Transporte de Laranjeiras 
e Jacaraípe no Município de Serra. 

 

Diante das considerações acima expostas, 
Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
solicito o empenho de Vossas Excelências no 
sentido de aprovar o presente Projeto de Lei. 

 

Vitória, 12 de março de 2020. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 172/2020 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
promover a desafetação de 
imóveis de propriedade do Estado 
do Espírito Santo para fins de 
permuta. 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual 
autorizado a desafetar parte dos lotes 01, 02, 03 
e 05 da Quadra CL-02 e parte dos lotes 01, 03 e 
05 da Quadra CL-03 totalizando 1.162,97 m² 
(um mil, cento e sessenta e dois metros 
quadrados e noventa e sete decímetros 
quadrados) localizados na Avenida Central B, 
Loteamento Centro Industrial da Grande Vitória-
CIVIT II, para a permuta com área pública do 
Poder Executivo Municipal destinada a viabilizar 
a Intervenção Viária nº 15 - Pista Exclusiva de 
Ônibus entre os Terminais de Laranjeiras e 
Jacaraípe. 
Art. 2º Fica o Poder Executivo Estadual 
autorizado a promover a permuta de parte dos 
lotes 01, 02, 03 e 05 da Quadra CL-02 e parte 
dos lotes 01, 03 e 05 da Quadra CL-03 

totalizando 1.162,97 m² (um mil, cento e 
sessenta e dois metros quadrados e noventa e 
sete decímetros quadrados) localizados na 
Avenida Central B, Loteamento Centro Industrial 
da Grande Vitória-CIVIT II, que serão 
permutados pela área desafetada de parte do 
sistema viário, com metragem de 1.162,97 m² 
(um mil, cento e sessenta e dois metros 
quadrados e noventa e sete decímetros 
quadrados) de propriedade da Prefeitura 
Municipal da Serra, definidos na Lei Municipal 
nº 5.052, de 13 de agosto de 2019. 

 
Parágrafo único. A permuta referida no caput 
deste artigo será realizada conforme disposto 
nos artigos 36, 37 e 84 do Decreto Estadual nº 
3.126-R, de 11 de outubro de 2012. 

 
Art. 3º A permuta dos imóveis do Estado do 
Espírito Santo, que trata esta Lei, destina-se 
exclusivamente à melhoria do sistema de 
transporte coletivo por meio da implantação da 
intervenção viária para uso exclusivo de ônibus 
entre os terminais de Laranjeiras e Jacaraípe. A 
área permutada pela Prefeitura Municipal da 
Serra será destinada ao Estado do Espírito Santo 
e administrada pela Secretaria de Estado 
Desenvolvimento - SEDES. 

 
Art. 4º A presente permuta será realizada sem 
ônus ao Estado do Espírito Santo. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2799 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
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