
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei Complementar nº 43/2022 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 43/2022 

 

Altera a redação do art. 138 da Lei Complementar 

nº 46, de 31 de 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 

 

DECRETA: 

 

 

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

 

§1º (...) 

 

§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.”(NR) 

 

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

 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2022. 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

Em 19 de outubro de 2022. 

______________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes 

Diretor de Redação – DR 
Luciana/Ernesta 
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