
  

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 247/2018 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 247/2018 

 

Integra o FUNDESUL ao FUNDES e autoriza 

aporte de recursos para atender à Macrorregião 

Sul. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado do Espírito Santo – 

FUNDESUL, fundo especial de natureza contábil e financeira, vinculado à Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento – SEDES, instituído pela Lei nº 10.677, de 21 de junho de 2017, 

integrado ao Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES, instituído pela Lei nº 

10.262, de 07 de agosto de 2014. 

 

Art. 2º Ficam mantidos todos os efeitos e condições dos financiamentos já concedidos até a 

publicação desta Lei, relativos ao FUNDESUL. 

 

Art. 3º Os recursos, bens e direitos do FUNDESUL serão integralmente transferidos para o 

FUNDES. 

 

Parágrafo único. Os recursos atuais do FUNDESUL e as receitas futuras decorrentes dos 

financiamentos concedidos serão depositados diretamente no FUNDES. 

 

Art. 4º O art. 2º da Lei nº 10.262, de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 2º Integrarão o FUNDES: 

 

I - recursos, bens e direitos transferidos do FUNRES, de outros fundos estaduais ou 

decorrentes de suas operações; 

 

(...) 

 

VIII - bens e direitos transferidos de outros fundos estaduais ou decorrentes de suas 

operações.” (NR) 
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Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar o capital social do Banco de 

Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES, por meio da emissão de novas ações 

ordinárias, até o valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para a ampliação da 

capacidade de aportar recursos em financiamentos voltados ao fomento do desenvolvimento 

econômico sustentável dos Municípios integrantes da Macrorregião Sul estabelecida pela Lei 

nº 9.768, de 26 de dezembro de 2011, por meio de linhas de créditos específicas. 

 

Parágrafo único. Fica o BANDES, na qualidade de gestor, autorizado a utilizar recursos do 

FUNDEPAR e do FUNDES para custear eventuais escritórios regionais em Municípios 

integrantes da Macrorregião Sul. 

 

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações no PPA para o quadriênio 

2016 a 2019 e abrir, no exercício de 2018, os créditos orçamentários adicionais necessários ao 

cumprimento desta Lei. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

 

Em 02 de outubro de 2018. 

 

 

__________________ 

Ayres Dalmasio Filho 

Diretor de Redação – DR 

(em substituição) 

 

 
Bianca/Ayres/Ernesta 
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