
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar a Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2019 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, em 

destaque ao texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião de sua promulgação. 

 

 

“PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 18/2019 

 

Acrescenta parágrafos ao art. 151 da 

Constituição Estadual. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O art. 151 da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido dos §§ 8º, 9º, 10, 11, 12 

e 13, com as seguintes redações: 

 

“Art. 151. (...) 

 

(...) 

 

§ 8º A execução das programações das emendas individuais apresentadas 

serão atendidas de forma igualitária e impessoal, independentemente da 

autoria. 

 

§ 9º Ficam criadas as emendas de bancadas e as emendas por microrregião. 

 

§ 10. As emendas terão valor estipulado na receita corrente líquida prevista 

no projeto de lei orçamentária, encaminhado pelo Poder Executivo, sendo 

destinados 0,5% (meio por cento) para as individuais, 1% (um por cento) 

para as de bancada e 1% (um por cento) para as de microrregião. 

 

§ 11. As emendas serão aprovadas individualmente, conforme seu valor 

estipulado na receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo 

Poder Executivo. 

 

§ 12. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações 

no valor individual de cada emenda, conforme estipulado no § 10. 
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§ 13. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá 

resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos no § 10 deste artigo 

poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente 

sobre o conjunto das despesas discricionárias.” (NR) 

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 18 de junho de 2019. 

 

 

Rafael Favatto 

Deputado Estadual – PATRI 

 

 

 

Em 03 de julho de 2019. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Luciana/Ayres/Ernesta 

ETL nº 429/2019 
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