
PL Licença por Adoção e Guarda Judicial

Vitória,    10  de junho    de 2008.

Mensagem n º   133/ 2008

Senhor Presidente:

Encaminho  a  essa  Casa  de  Leis,  o  anexo  Projeto  de  Lei  Complementar  em  que
proponho  nova  redação  ao  artigo  139  da  Lei  Complementar  nº.  46  de  10  de  janeiro  de  1994  –  Regime
Jurídico  Único  dos  Servidores  Públicos  Civis  do  Estado  do  Espírito  Santo,  que  trata  da  Licença  por
Adoção e Guarda Judicial.

O  dispositivo  da  Lei  que  proponho  alterar  visa  promover  a  extensão  do  período  da
Licença  por  Adoção  às  servidoras  públicas  efetivas,  subordinadas  ao  Regime  Próprio  de
Previdência/IPAJM, que integram o corpo funcional dos Poderes constituídos do Estado do Espírito Santo,
passando de 90 dias para 120 dias.

A  medida  fará  jus  ao  importante  papel  social  que  mães  adotantes  cumprem,
concedendo-lhes tranqüilidade para assumir as responsabilidades do filho que acaba de chegar, visto que
necessitam  dar  atenção  redobrada  para  permitir  adaptação  e  compensar  a  carência  emocional  da  qual  é
vítima  a  criança  abandonada  ou  órfã,  sendo  a  adoção  reconhecida  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente  como o  mais  aperfeiçoado  modelo  familiar,  que  eleva  o  adotado  à  condição  de  filho,  com
absoluta igualdade de direitos e em caráter irrevogável.

Referida alteração  conta  com a  sugestão  nobre  do  Deputado  Dr.  Rafael  Favatto  que
este Executivo encampa com simpatia.

É,  pois,  medida  de  grande  alcance  social,  razão  pela  qual  espero  o  imprescindível
apoio de V.Exa. e ilustres pares.

                         Atenciosamente 

      PAULO CESAR HARTUNG GOMES
                   Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2008

Dá nova redação ao artigo 139 da Lei Complementar nº46,
de 10/01/1994.

Art. 1º.  O artigo 139 da Lei Complementar nº 46, de 10/01/1994 passa a vigorar com
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a seguinte redação:

"Art.  139.  À  servidora  pública  efetiva  que  adotar  ou  obtiver  guarda  judicial  de
criança de até um ano de idade serão concedidos 120 dias de licença remunerada,
para ajustamento do adotado ao novo lar.  

Parágrafo único. No caso de criança com mais de um ano de idade, o periodo de que
trata este artigo será de 60 dias.

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


