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INDICAÇÃO Nº           /2019 

 

                O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais 

e regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 

141, inciso VIII e 174, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao 

Exmº. Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

A NÃO PENALIZAÇÃO NO BÔNUS DESEMPENHO DOS PROFESSORES EM CASO 

DE FALTA ABONADA E JUSTIFICADA. 

 

A presente solicitação tem por objetivo indicar, 

respeitosamente, ao Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito 

Santo que seja encaminhado a esta Casa de Leis um projeto de lei 

alterando o Art. 4º da Lei Complementar nº 504, de 20 de novembro de 

2009, nos seguintes termos: 

 

“Art. 4º [...] 

VI - Dias Efetivamente Trabalhados: os dias trabalhados durante 

o período de avaliação em que o profissional tenha exercido 

regularmente suas funções, desconsiderada toda e qualquer 

falta, afastamentos, licenças e as ficções legalmente 

estabelecidas, excetuando-se o afastamento em virtude de 

férias, as ausências previstas nos arts. 30 e 32, e as licenças 

previstas nas Seções II, III, IV e XI do capítulo V da Lei 

Complementar nº 46 de 31 de janeiro de 1994.” 

 

Destacamos que o texto em vigor têm penalizado os 

professores da rede com o desconto dos valores estabelecidos no 

bônus desempenho anual. Até mesmo as licenças garantidas pela 
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legislação, como os abonos e as licenças médicas e maternidade. Tal 

proposta visa corrigir essa injustiça incorporada à Lei Complementar nº 

504, garantindo assim aos professores da rede estadual o pagamento 

integral do Bônus nos casos das licenças e ausências previstas na Lei 

complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994.  

 

Na certeza de relevante importância do pedido, solicitamos 

que sejam adotadas as medidas necessárias para a melhoria das 

instalações da escola em questão. Certo do apoio do Governador, que 

tem como meta a melhoria na Educação do Estado do Espírito Santo, e 

agradecendo antecipadamente o atendimento da solicitação, 

renovamos protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

 

 

                                                  SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSB 
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