
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

  

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 304/2022 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 304/2022 

 

Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel 

com ST Gestão de Negócios LTDA/Grupo 

Biancogrês. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica autorizado o Estado do Espírito Santo a permutar 03 (três) parcelas de terreno de sua 

propriedade oriundos da matrícula nº 7.563 registrada no Livro 2 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Serra-ES, que somam 5.185,18 m² (cinco mil, cento e oitenta e cinco metros e dezoito 

centímetros quadrados), integrante da área de preservação ambiental do Loteamento CIVIT II 

denominada “QUADRA PA-II”, por 05 (cinco) parcelas de terreno de propriedade de ST Gestão de 

Negócios LTDA/Grupo Biancogrês oriundos da matrícula nº 52.696, registrado no Livro 2 do 

Cartório de Registro de Imóveis da Serra-ES, que somam 5.195,16 m² (cinco mil, cento e noventa e 

cinco metros e dezesseis centímetros quadrados), nos termos do processo administrativo nº 2020-

4586Q, nos termos da alínea “c” do inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e  do Decreto nº 3.126-R, de 11 de outubro de 2012. 

 

Art. 2º A permuta destina-se à regularização fundiária de áreas oriundas da SUPPIN, localizadas no 

loteamento CIVIT II, Município de Serra-ES. 

 

Art. 3º As providências e as despesas com projeto de desmembramento das áreas, lavratura de 

escritura pública e registro do imóvel correrão por conta de ST Gestão de Negócios LTDA/Grupo 

Biancogrês. 

 

Parágrafo único. A obrigação a que se refere o caput deste artigo deverá ser efetuada/realizada no 

prazo de até 12 (doze) meses, sob pena da inviabilidade da permuta em comento. 

 

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

 

Em 13 de julho de 2022. 

_________________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes  

Diretora de Redação – DR 
 

Cristiane/Ernesta 
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