
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei Complementar nº 59/2019 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 abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2019 

 

Altera as alíquotas das contribuições 

previdenciárias previstas na Lei Complementar 

nº 282, de 22 de abril de 2004. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O art. 40 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 40. (...) 

 

I - contribuição mensal compulsória do segurado ativo, no percentual de 14% 

(quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento, incidente sobre a totalidade da 

base de contribuição; 

 

II - contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 

14% (quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente 

sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 

 

(...) 

 

§ 4º A contribuição mensal compulsória do segurado ativo que ingressou no serviço 

público a partir da data do funcionamento da Fundação de Previdência Complementar 

do Estado do Espírito Santo será no percentual de 14% (quatorze por cento), deduzida 

em folha de pagamento, incidente sobre a totalidade da base de contribuição, limitada 

ao teto previdenciário do Regime Geral de Previdência Social. 

 

(...) 

 

§ 6º Para os segurados listados no inciso II do art. 4º desta Lei Complementar, a 

alíquota das contribuições previstas nos incisos I e II e no § 4° deste artigo 

corresponderá a 11% (onze por cento), observada as bases de cálculo definidas nos 

referidos incisos.” (NR) 
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Art. 2º As alíquotas de contribuições majoradas por esta Lei Complementar serão exigidas a 

partir do primeiro dia do mês subsequente aos 90 (noventa) dias da data da publicação desta 

Lei Complementar. 

 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

 

 

Em 20 de novembro de 2019. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Cristiane/Ayres/Ernesta 

ETL nº 802/2019 
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