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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº     / 2022 

 

ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI 

COMPLEMENTAR Nº 46, DE 31 JANEIRO DE 

1994, GARANTINDO O DIREITO A UMA 

HORA DE AMAMENTAÇÃO DURANTE O 

EXPEDIENTE A TODAS AS SERVIDORAS 

LACTANTES, INDEPENDENTE DA 

NATUREZA DO CARGO. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

R E S O L V E 

 

Art. 1º O artigo 138 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, passa a vigorar 

acrescido de §2º com a seguinte redação: 

Art. 138. Para amamentar o próprio filho, até a idade de dois anos, a servidora 

pública lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, 

que poderá ser parcelada em dois períodos, de meia hora cada. 

 

(...) 

 

§2º O direito previsto no caput deste artigo será garantido às ocupantes de cargos 

efetivos, celetistas, em designação temporária, comissionados ou que estejam 

cedidas para o Governo do Estado do Espírito Santo. 

 

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

 

Vitória-ES, 17 de outubro de 2022. 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL 
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JUSTIFICATIVA 

 

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) recomendam o aleitamento materno até os 2 anos ou mais e exclusivo até os primeiros 

seis meses de vida. Segundo diversos estudos, o leite materno é a melhor proteção natural 

para a criança e para a mãe, provando que crianças amamentadas regularmente adoecem 

menos. 

Em nosso Estado, a Lei Complementar n° 46/1994, que institui o Regime Jurídico Único dos 

servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do 

Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes, em seu art. 138 garantiu às servidoras 

lactantes o direito a uma hora de descanso por dia para amamentação: 

 

Art. 138. Para amamentar o próprio filho, até a idade de doze meses, a servidora 

pública lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, 

que poderá ser parcelada em dois períodos, de meia hora cada. 

 

Isto posto, reconhecendo que o aleitamento materno deve continuar até o segundo ano de vida 

da criança, já que o leite materno é uma importante fonte de energia, proteína e outros 

nutrientes, que colabora na prevenção de doenças enquanto for consumido, é que se propõe a 

extensão do prazo de doze meses, contido no caput, para a idade de dois anos. 

Ainda, em tempo, conforme informações recebidas por este gabinete parlamentar e 

confirmadas em contato com a Secretaria de Estado da Educação, hoje o direito é garantido 

apenas às servidoras efetivas desta secretaria, vedando o benefício às em designação 

temporária. Conforme nos foi relatado pelos responsáveis, o entendimento do setor de 

recursos humanos é que a norma aplicável às professoras em designação temporária é a Lei 

Complementar nº 809/2015, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo 

Estado do Espírito Santo para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público. 

Assim, como forma de sanar o problema propõe-se a inclusão de um novo parágrafo ao artigo 

138, deixando claro que o direito será garantido a todas as servidoras, independente da 

natureza do cargo. Assim, certos do apoio dos demais parlamentares, encaminhamos a 

presente proposta para apreciação e aprovação. 

 

 SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL 
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