
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 496/2022 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 496/22 

 

Dispõe sobre o pagamento de abono 

pecuniário no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) aos servidores do Quadro de 

Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo– TCE-ES. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica concedido aos servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo – TCE-ES, bem como aos contratados por designação temporária e aos 

pensionistas dependentes de ex-servidores beneficiários do Regime Próprio de Previdência 

Social um abono pecuniário no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

 

Parágrafo único. O abono de que trata esta Lei: 

 

I - será pago em parcela única no mês de dezembro de 2022; 

 

II - não será incorporado, a qualquer título, à remuneração ou aos proventos dos 

contemplados; 

 

III - não integrará os vencimentos para efeitos de concessão de vantagens pessoais e fixação 

de proventos; 

 

IV - somente sofrerá descontos legais se a legislação em vigor assim determinar. 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações necessárias no 

Orçamento Anual, inclusive mediante a abertura de créditos adicionais, bem como a 

promover as alterações necessárias no Plano Plurianual 2020-2023, para fins do 

cumprimento do disposto nesta Lei. 

 

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

 

Em 29 de novembro de 2022. 

_________________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes 

Diretora de Redação – DR 
Luciana/Ernesta 
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