
   
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei Complementar nº 36/2022 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 36/2022 

 

Altera a redação do inciso VI do art. 4º da Lei 

Complementar nº 504, de 20 de novembro de 

2009, estabelecendo a não penalização no bônus 

desempenho dos professores nos casos de falta 

abonada e justificada nos termos da lei. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O inciso VI do art. 4º da Lei Complementar nº 504, de 20 de novembro de 2009, que institui 

a Bonificação por Desempenho no âmbito da Secretaria de Estado da Educação - SEDU, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 4º (...) 

 

(...) 

 

VI - Dias Efetivamente Trabalhados: os dias trabalhados durante o período de avaliação 

em que o profissional tenha exercido regularmente suas funções, desconsiderada toda e 

qualquer falta, afastamentos, licenças e as ficções legalmente estabelecidas, excetuando-se 

o afastamento em virtude de férias, as ausências previstas nos arts. 30 e 32 e as licenças 

previstas no art. 122, incisos I, II, III, IV e X da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 

de 1994; 

 

(...).” (NR) 

 

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

 

Sala das Sessões, 30 de junho de 2022. 

 

SERGIO MAJESKI  

DEPUTADO ESTADUAL 

Em 04 de julho de 2022. 

____________________ 

Jarlos Nunes Sobrinho 

Diretor de Redação – DR 
Cristiane/Ernesta 
ETL nº 387/2022 
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