
   

   
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei Complementar nº 31/2022 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 COMPLEMENTAR Nº 31/2022 

 

Altera a Lei Complementar nº 959, de 

16 de dezembro de 2020. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O art. 9º da Lei Complementar nº 959, de 16 de dezembro de 2020, fica 

acrescido do § 2º, renomeando-se o parágrafo único para § 1º, passando a 

vigorar com a  seguinte redação: 

 

“Art. 9º (...) 

 

§ 1º A remuneração para o desempenho das atividades de que trata esta 

Lei Complementar é fixada com base no valor da primeira referência da 

tabela descrita no Anexo II da Lei Complementar nº 660, de 19 de 

dezembro de 2012, ressalvado o disposto no § 2º. 

 

§ 2º Aos profissionais da área de tecnologia da informação contratados 

com base nesta Lei Complementar aplica-se o valor da remuneração 

da primeira referência da tabela descrita no Anexo I da Lei Complementar 

nº 622, de 8 de março de 2012, alterada pela Lei Complementar nº 994, de 

22 de fevereiro de 2022.” (NR) 

 

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

 

 

Em 07 de junho de 2022. 

 

____________________ 

Jarlos Nunes Sobrinho 

Diretor de Redação – DR 

 
Cristiane/Luciana 
ETL nº 345/2022 
 

 
Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3100350030003200370037003A00540052004100, Documento 
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 

Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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