
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 84/2020 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 84/2020 

 

Altera o § 1º do art. 4º da Lei nº 10.976, de 14 

de janeiro de 2019. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O § 1º do art. 4º da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 4º (...) 

 

(...) 

 

§ 1º Será considerado serviço desinteressado e gratuito à coletividade o prestado com 

o objetivo de promover as ações previstas no art. 1º desta Lei, que acarretem o 

desenvolvimento sociocultural ou econômico à população, observado que a cobrança 

de até um salário mínimo anual dos associados, a título de contribuição ou outra forma 

de ajuda de custo, não desclassifica a condição de serviço desinteressado e gratuito, 

cabendo, neste caso, declaração comprobatória expedida por profissional contábil que 

preste serviço para a instituição. 

 

(...).” (NR) 

 

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

 

Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2020. 

 

ADILSON ESPINDULA 

Deputado Estadual – PTB 

 

Em 12 de fevereiro de 2020. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
 

Cristiane/Ayres/Ernesta 
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