
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 339/2018 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 339/2018 

 

Autoriza o Poder Executivo a doar a área de 

105.823,09m², localizada em lugar 

denominado Córrego Fundo, Município de 

Boa Esperança/ES. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar a área de terreno devoluto, de propriedade 

do Estado do Espírito Santo, localizada em lugar denominado Córrego Fundo, Distrito de 

Sede, Município de Boa Esperança/ES, medindo 105.823,09m², cujas características e 

confrontações encontram-se em memorial descritivo e planta topográficas elaboradas pelo 

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, nos autos dos 

processos nº 63374420 e 74026100, que fazem parte integrante desta Lei. 

 

Art. 2º A doação tratada no art. 1º será outorgada ao Município de Boa Esperança/ES, CNPJ 

27.167.436/0001-26, pessoa jurídica de direito público, tem por finalidade a implantação de 

Parque Ecológico. 

 

Art. 3º O Donatário tem prazo máximo de cinco anos para cumprir o encargo previsto no art. 

2º desta Lei, contados a partir da publicação da presente Lei.  

 

Art. 4º A inobservância do disposto nos arts. 2º e 3º implicará a imediata reversão do bem 

doado para o patrimônio do Estado do Espírito Santo com todas as benfeitorias e acessões 

implementadas, independente de indenização.  

 

Art. 5º Deverá constar da escritura pública de doação cláusula de reversão do imóvel ao 

patrimônio do Estado do Espírito Santo, nos casos de desvio de finalidade ou de não 

realização do encargo no prazo previsto nesta Lei. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da lavratura da escritura pública de doação e demais 

encargos, inclusive o recolhimento do imposto sobre transmissão de bens imóveis, bem como 

o seu consequente registro junto ao cartório de registro de imóveis competente, correrão 

integralmente por conta da outorgada donatária. 
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Art. 7º Para os fins previstos nesta Lei, compete ao Município de Boa Esperança/ES alocar 

recursos necessários visando indenizações que porventura possam surgir envolvendo a área 

doada ou benfeitorias nela existentes, sem ônus para o Estado, seja no âmbito administrativo 

ou judicial. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

 

Em 20 de dezembro de 2018.  

 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Ayres/Ernesta 

ETL nº 481/2018 
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