
 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 476/2022 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 476/2022 

 

Altera a redação de dispositivos da Lei nº 

8.257, de 17 de janeiro de 2006, que institui a 

Política Estadual do Cooperativismo no 

Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Os arts. 3º, 4º, 8º, 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.257, de 17 de janeiro de 2006, passam a vigorar 

com as seguintes alterações: 

 

“Art. 3º (...) 

 

I - criar instrumentos e mecanismos que estimulem o contínuo crescimento das atividades 

cooperativistas, em consonância com o Sindicado e Organização das Cooperativas 

Brasileiras do Estado do Espírito Santo – OCB/ES, como órgão técnico consultivo de 

governo, conforme previsto no Capítulo XVI, art. 105, da Lei Federal nº 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971;  

 

II - prestar assistência educativa e técnica às cooperativas sediadas no Estado do Espírito 

Santo, tendo como base planejamento elaborado com a participação e a assessoria do 

sistema OCB/ES; 

 

III - criar políticas públicas e fomento à ambiência negocial e mercadológica das 

sociedades cooperativas, visando sempre o desenvolvimento econômico do sistema 

cooperativista do Estado do Espírito Santo;  

 

IV - incentivar e apoiar os canais de comunicação diretos entre o sistema OCB/ES e os 

órgãos públicos, autarquias e empresas privadas; 

 

V - estruturar mecanismos de comunicação e conhecimento para propagação da cultura e 

da doutrina cooperativista, como modelo de negócio e empreendedorismo coletivo; 

 

VI - apoiar o desenvolvimento do Cooperativismo no Estado do Espírito Santo, 

incentivando e viabilizando ações estratégicas do Poder Público, bem como parcerias, 

visando ao fortalecimento do modelo cooperativista;  
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VII - estimular a inclusão de estudos sobre o cooperativismo nos ensinos infantil, 

fundamental, médio e superior, bem como na educação profissional e tecnológica, 

objetivando o fomento e a promoção do modelo societário, por meio do exercício de 

práticas pedagógicas sobre o cooperativismo; 

 

VIII - em consonância com o sistema OCB/ES, contribuir para ambiência íntegra no que 

se refere à constituição, assim como o funcionamento de sociedades cooperativas 

irregulares, sejam as mesmas com matrizes no ES ou filiais de outros estados;  

 

IX - garantir a participação das cooperativas em certames públicos da administração 

pública estadual, por meio de normativos vigentes ou que venham a ser criados, assim 

como potencializar o debate junto ao Poder Público Municipal do ES, para que também 

criem normativos que garantam essa participação; 

 

X - coibir a criação e o funcionamento de sociedades cooperativas irregulares; 

 

XI - firmar, quando oportuno, convênios com cooperativas ou com o sistema OCB/ES. 

 

§ 1º As escolas integrantes do sistema estadual de ensino poderão incluir em seus 

currículos conteúdos e atividades relativas ao cooperativismo e à cultura da cooperação. 

 

§ 2º Os conteúdos de que trata o § 1º poderão abranger informações sobre a história do 

cooperativismo, ramos do cooperativismo e suas especificidades, princípios e valores do 

cooperativismo, assim como gestão e governança em sociedades cooperativas.” (NR) 

 

“Art. 4º Para os efeitos desta Lei, são consideradas sociedades regulares as cooperativas 

registradas nos órgãos públicos competentes, na JUCEES nos termos da legislação federal 

pertinente, na OCB, conforme a legislação federal, e nos órgãos fazendários Federal, 

Municipal e Estadual, quando for o caso. 

 

Parágrafo único. Poderá a Junta Comercial firmar parceria com o OCB/ES, assim como 

solicitar documentações que julgar pertinentes ao registro do empreendimento 

cooperativo.” (NR) 

 

“Art. 8º O Poder Executivo poderá firmar convênios com cooperativas de crédito com 

registro ativo com o OCB/ES, visando à arrecadação de tributos estaduais, após atendidas 

as exigências da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.” (NR) 

 

“Art. 9º Fica assegurada às cooperativas regulares com o OCB/ES, e que atendam às 

demais exigências legais e regulamentares vigentes, a consignação em folha de 

pagamento das contribuições estatutárias e dos demais débitos de servidores públicos 

estaduais, civis e militares, ativos, inativos e pensionistas.” (NR) 

 

“Art. 10. Deverá a Administração Pública direta e indireta Estadual, em seus processos 

licitatórios, convênios, termos de parceria e cessões, exigir das cooperativas, além de 

garantir a sua participação em igualdade de condições e a evidenciação dos demais 

documentos comuns a todos os demais licitantes, convenentes, parceiros e cessionários, a 

apresentação de comprovação da plena regularidade no OCB/ES, na forma do art. 107 da 

Lei Federal nº 5.764, de 1971, e da Lei Estadual do cooperativismo vigente, assim como 
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os normativos internos do sistema OCB.” (NR) 

 

“Art. 11. A Administração Pública direta e indireta Estadual poderá conceder tratamento 

diferenciado para as cooperativas de pequeno porte, equiparadas às micro e pequenas 

empresas, que atuem com os segmentos mais frágeis da economia, priorizando-as no 

acesso a recursos públicos e de crédito, e simplificando as exigências contábeis para o 

exercício de suas atividades. 

 

Parágrafo único. O Poder Executivo Estadual estabelecerá em regulamento próprio os 

critérios para a classificação e o enquadramento das cooperativas de que trata o caput deste 

artigo.” (NR) 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Ficam revogados os arts. 5º, 7º, 12, 13, 14 e 15 da Lei nº 8.257, de 17 de janeiro   de 2006.” 

 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2022. 

 

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

DEPUTADO ESTADUAL – PSDB 

 

 

Em 31 de outubro de 2022. 

 

_________________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes 

Diretora de Redação – DR 
 

Luciana/Ernesta/Cristiane 

ETL nº 506/2022 
 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370032003100360031003A00540052004100, Documento 

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




