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Ressaltamos que a legislação em vigor 

contempla imóveis pertencentes ao Estado de 

Espírito Santo provenientes de origens diversas, ou 

seja, não apenas aqueles provenientes de aquisição 

por processos judiciais e dação em pagamento que 

seriam os únicos suscetíveis de alienação por leilão. 

 

Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei. 

 

Vitória, 13 de fevereiro de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 065 
 

Altera a Lei n.º 10.748, de 16 de 

outubro de 2017. 
 

Art. 1º O art. 5º da Lei nº 10.748, de 16 de outubro 

de 2017, que dispõe sobre a autorização de alienação 

dos imóveis na forma que especifica, passa a vigorar 

com a seguinte alteração: 

 

“Art. 5º (...) 

 

§ 1º (...)  

 

§ 2º As alienações autorizadas por 

esta Lei deverão ocorrer por 

procedimento licitatório na 

modalidade concorrência ou leilão, 

no que couber”. (NR) 

 

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

publicação.  

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

 

RESOLUÇÕES 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.915 

 

Insere o § 3º ao art. 17 da Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, Regimento Interno. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º O Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo poderá delegar, por Ato, as 

atribuições administrativas de competência da Mesa 

ao Diretor Geral da Secretaria. 

 

§ 1º A delegação de competência será utilizada como 

instrumento de descentralização administrativa, 

visando a assegurar maior rapidez e objetividade das 

decisões, e situá-las na proximidade dos fatos, 

pessoas ou problemas a atender. 

 
§ 2º O ato de delegação de que trata o caput indicará, 

com precisão, as atribuições objeto da delegação. 

 

Art. 2º As atribuições de competência da Mesa, 

estabelecidas no Regimento Interno ou por resolução 

da Assembleia Legislativa, ou delas implicitamente 

resultantes, poderão ser efetivadas por ordem 

exclusiva do Presidente. 

 

Art. 3º Fica incluído o § 3º ao art. 17 da Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 17. (...) 

 

(...) 

 

§ 3º As atribuições de competência 

da Mesa, estabelecidas neste 

Regimento Interno ou por resolução, 

poderão ser efetivadas por ordem 

exclusiva do Presidente.” (NR) 

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de fevereiro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

LUCIANO MACHADO 

1º Secretário 

DR. EMÍLIO MAMERI 

2º Secretário 

 

 

ATOS 
 

ATO Nº 546 

 

Revoga o Ato nº 443 publicado no 

Diário do Poder Legislativo de 

15.02.2019, que autorizou a 

formação da Frente Parlamentar em 


