
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 490/2020 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 490/2020 

 

Dispõe sobre a inclusão da dosagem sérica de 

vitamina D no rol dos exames de rotina, bem 

como a respectiva dispensação do 

medicamento, nas Unidades de Saúde Pública 

do Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica incluída no rol dos exames de rotina a dosagem sérica de vitamina D em todas as 

Unidades de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Fica estabelecida a dispensação da vitamina D nas Unidades de Saúde Pública 

Estaduais, nos limites do que dispõem as leis orçamentárias vigentes, bem como respeitadas 

as prescrições médicas indicativas em cada caso. 

 

Art. 3º Os profissionais de saúde do Estado do Espírito Santo poderão prescrever o 

tratamento com vitamina D aos pacientes portadores de Covid-19, observado o quadro clínico 

de cada paciente. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 15 (quinze) dias de sua publicação oficial.” 

 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 

 

 

Em 16 de setembro de 2020. 

 

______________________ 

Diretoria de Redação – DR 

 
Luciana/Ayres/Ernesta 

ETL nº 442/2020 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
370031003600350039003A00540052004100


		2020-09-16T16:23:26-0300




