
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 609/2020 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 609/2020 

 

Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 

consumidor o acesso a informações sobre 

empreendimentos imobiliários de sua 

titularidade. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Esta Lei obriga o fornecedor, ao colocar à venda no mercado edificações ou conjunto 

de edificações compostas de unidades autônomas, a disponibilizar ao consumidor o acesso a 

informações, sempre atualizadas, sobre todos os demais empreendimentos imobiliários de 

titularidade da incorporadora ou de grupo de sociedades ao qual esses pertençam. 

 

Parágrafo único. As informações a que se refere o caput deste artigo deverão conter, no 

mínimo: 

 

I - a enumeração dos demais empreendimentos imobiliários já lançados pela incorporadora ou 

pelo grupo de sociedades ao qual pertencem; 

 

II - os prazos de entrega de cada empreendimento; 

 

III - o período de atraso de cada empreendimento, se for o caso; 

 

IV - o motivo do atraso do empreendimento, se for o caso. 

 

Art. 2º As informações a que se refere o art. 1º desta Lei deverão ser disponibilizadas ao 

consumidor por meio físico no estabelecimento do fornecedor, encaminhadas por e-mail e, em 

caso de ofertas de venda pela internet, na página do site eletrônico, cabendo ao fornecedor 

mantê-las sempre atualizadas. 

 

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às sanções previstas na 

Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2020. 

 

 

JOSÉ ESMERALDO 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

 

 

Em 08 de fevereiro de 2021. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Cristiane/Ayres/Ernesta 

ETL nº 13/2021 
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