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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 193/2022 

 

Autoriza o Poder Executivo a permutar 

imóvel com ST Gestão de Negócios 

LTDA/Grupo Biancogrês. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66 da Constituição Estadual e tendo aprovado o 

presente Projeto de Lei nº 304/2022, resolve enviá-lo a S. Exa., o Senhor Governador do 

Estado, para os fins constitucionais. 

 

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. 

 

Palácio Domingos Martins, 13 de julho de 2022.  

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 

DARY PAGUNG 

1º Secretário 

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

2º Secretário 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350036003400300034003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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