
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO BRUNO LAMAS 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º _____/2017 

 

Altera a redação do inciso I do artigo 10 da 
Lei Complementar 809, 23 de setembro de 
2015, e dá outras providências. 

 
 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 

 
Art. 1º. O inciso I do artigo 10 da Lei Complementar 809/15 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 10. (...) 

 

I – maternidade, com prazo de duração de 180 (cento e oitenta) dias.”  

 

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

 
 
 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2017. 

. 

 

Bruno Lamas 

Deputado Estadual - PSB 

 
 
 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO BRUNO LAMAS 

 

JUSTIFICATIVA 
 
A licença maternidade ou licença-gestante, é um benefício garantido pelo artigo 

7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, que consiste em conceder licença 

remunerada à mulher que deu à luz, ou que adotou, ou até mesmo antes do 

parto. A pessoa recebe, durante a licença, o valor do salário mensal que 

recebia antes do afastamento. 

 

A mulheres trabalham com mais satisfação e tranquilas ao saberem que 

podem ficar com seus filhos nos seis primeiros meses de vida, salientando 

que esse período é, inclusive, recomendando pela Organização Mundial da 

Saúde e pelo Ministério da Saúde para a amamentação exclusiva.  

 

A Sociedade Brasileira de Pediatria também alega que os bebês que ficam 

seis meses ao lado da mãe têm reduzidas as chances de contrair pneumonia, 

desenvolver anemia e padecer com crises de diarreia. Segundo a Sociedade, 

o Brasil investe milhões ao ano para atender a crianças com doenças que 

poderiam ser evitadas, caso a amamentação regular tivesse acontecido 

durante esses primeiros meses de vida. 

 

Tal Projeto de Lei Complementar visa igualar o período de licença 

maternidade, em respeito ao Princípio da Isonomia, conforme os demais 

servidores estatutários e em comissão. 

 

Pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos com o apoio dos 

nobres pares para a aprovação da presente propositura. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Brasileira

