
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 453/2022 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 453/2022 

 

Dispõe sobre a oferta de vagas na rede 

privada de ensino, mediante parceria público-

privada, às crianças de até 5 anos de idade, 

em caso de indisponibilidade de vagas na 

rede pública de ensino no âmbito do Estado 

do Espírito Santo, e dá outras providências.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, mediante parceria público-privada, a ofertar às 

crianças de até 5 (cinco) anos de idade vagas na rede privada de ensino, em caso de 

indisponibilidade de vagas na rede pública. 

 

§ 1º A oferta de vagas na rede privada de ensino tem caráter provisório, devendo cessar 

imediatamente após a disponibilização de vagas nas unidades educacionais das respectivas redes 

municipais de ensino. 

 

§ 2º O número de beneficiários não pode ser superior a 10% (dez por cento) do número de alunos 

de até 5 (cinco) anos de idade matriculados na respectiva rede pública municipal. 

 

Art. 2º O benefício da concessão de vagas na rede privada de ensino será cancelado nos seguintes 

casos: 

 

I - automaticamente, quando a criança for encaminhada para uma vaga na rede municipal de 

ensino; 

 

II - quando não forem atendidos os requisitos estabelecidos por lei ou normas regulamentadoras; 

 

III - quando houver faltas injustificadas da criança durante 15 (quinze) dias consecutivos ou 

quando seu percentual de ausência injustificada durante o ano letivo ultrapassar 25% (vinte e 

cinco por cento). 

 

Art. 3º O benefício será pago à instituição de ensino credenciada de acordo com o número de 

crianças atendidas, mediante a celebração de contrato com a Administração Pública Estadual, 

figurando como parte interessada a Administração Pública Municipal. 
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§ 1º O credenciamento das instituições de ensino será estabelecido por meio de regulamentação 

própria. 

 

§ 2º O Poder Executivo definirá anualmente o valor destinado ao benefício, com base em estudo 

preliminar elaborado pelas Secretarias Municipais de Educação. 

 

Art. 4º Deverá ser apresentado à Secretaria de Estado da Educação – SEDU, pela parte 

interessada, documento oficial emitido pela Secretaria Municipal de Educação que comprove a 

indisponibilidade da vaga pretendida na rede pública de ensino. 

 

Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 6º O Poder Executivo terá até 90 (noventa) dias para regulamentar a presente Lei a partir da 

data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2022. 

 

MARCOS MADUREIRA 

Deputado Estadual – PP 

 

Em 03 de outubro de 2022.  

 

_______________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes  

Diretora de Redação – DR 
 

Luciana/Ernesta 

ETL nº 481/2022 
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