
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 172/2020 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“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. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

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 1.162,97m² (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 

1.162,97m² (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 1.162,97m² (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 arts. 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, de 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. 

 

Parágrafo único. A área permutada pela Prefeitura Municipal da Serra será destinada ao 

Estado do Espírito Santo e administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento – 

SEDES. 

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 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360031003500330032003A00540052004100
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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.” 

 

 

Em 17 de março de 2020. 

 

 

________________________  

Wanderson Melgaço Macedo  

Diretor de Redação – DR  
 

 
Ayres/Ernesta 
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