
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 230/2018 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 230/2018 

 

Dispõe sobre a transparência nos empréstimos 

concedidos pelo Banco de Desenvolvimento do 

Estado do Espírito Santo – Bandes. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, e do 

Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, deverão ser disponibilizadas e atualizadas em seção 

específica no site do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo – Bandes, informações 

de interesse geral, como: 

 

I - operações de crédito, por cliente, com a divulgação obrigatória do nome do cliente, área 

operacional, descrição do projeto, condições do financiamento, tipo de garantia e valores contratados; 

 

II - contratações e valores totais, por setor; 

 

III - contratações e valores totais, por microrregião e município; 

 

IV - outras informações, as quais o Bandes julgar necessárias. 

 

Art. 2º As informações elencadas nesta Lei deverão ser atualizadas diariamente. 

 

Art. 3º O descumprimento do estabelecido nesta Lei incorrerá na responsabilização dos responsáveis. 

 

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

 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2018. 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 

Em 04 de setembro de 2018. 

 

_________________ 

Ayres Dalmasio Filho 

Diretor de Redação – DR 

(em substituição) 
Bianca/Ernesta 
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