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RESOLUÇÃO Nº 007/2018-CSDPE/AM 

 
 

Altera as Resoluções n. 020/2017-CSDPE e 
021/2017-CSDPE que regulamentam o benefício 
de plano de assistência médico-social aos 
membros e servidores da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e dá outras providências 

 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas exercer as atividades consultivas, normativas e 
decisórias, nos termos do art. 102, da LC n.º 80/1994 c/c art. 18 da LC n. 
01/90 e art. 1º do Regimento Interno do CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO a decisão do Colegiado durante a 7ª Reunião Ordinária 
de 2018, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º O artigo 1º da Resolução n. 021/2017-CSDPE passará a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 1º A assistência à saúde dos servidores efetivos da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na 
atividade, e ocupantes de cargo em comissão, prevista 
no artigo 31, inciso VIII, da Lei Estadual n. 4.077, de 11 
de setembro de 2014, será prestada na forma de 
benefício denominado Benefício de Assistência Médico-
Social, de caráter indenizatório, nos termos desta 
Resolução. 
§1º São considerados beneficiários do auxílio-saúde os 
servidores efetivos e os ocupantes de cargo de 
provimento em comissão da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas.  
§2º O benefício de plano de assistência médico-social 
não se incorpora ao subsídio, vencimento, remuneração 
ou provento, não estando sujeito à tributação do imposto 
de renda e de contribuição previdenciária;  

 
Art. 2º O artigo 1º da Resolução n. 020/2017-CSDPE passará a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 1º A assistência à saúde dos membros da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na 
atividade, prevista no artigo 31, inciso VIII, da Lei 
Estadual n. 4.077, de 11 de setembro de 2014, será 
prestada na forma de benefício denominado Benefício 
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de Assistência Médico-Social, de caráter indenizatório, 
nos termos desta Resolução. 
§1º São considerados beneficiários do auxílio-saúde os 
membros em atividade da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas.  
§2º O benefício de plano de assistência médico-social 
não se incorpora ao subsídio, vencimento, remuneração 
ou provento, não estando sujeito à tributação do imposto 
de renda e de contribuição previdenciária;  

 
Art. 3º O artigo 2º das Resoluções n. 020/2017-CSDPE e 021/2017-CSDPE 
passará a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 2º São critérios para recebimento do auxílio-saúde 
previsto nesta Resolução:  
I - não receber auxílio-saúde ou auxílio financeiro 
semelhante, nem possuir outro programa de assistência 
à saúde, custeado integral ou parcialmente pelos cofres 
públicos, comprovado mediante declaração do titular;  
II - comprovar inscrição junto ao plano de saúde privado 
ou seguro saúde. 

 
Art. 4º A Resolução n. 021/2017-CSDPE passará a vigorar acrescida do 
artigo 2º-A, com a seguinte redação: 

Art. 2º-A Os servidores que desejarem perceber o 
benefício de plano de assistência médico-social deverão 
formalizar requerimento de inclusão junto ao 
Subdefensor Público Geral, acompanhado dos 
seguintes documentos:  
I - declaração de não incidir nas vedações contidas nesta 
Resolução, e;  
II - comprovante de inscrição junto ao plano de saúde ou 
seguro saúde individual ou familiar, coletivo empresarial 
ou por adesão. 
§1º Qualquer alteração que interfira na percepção do 
benefício de plano de assistência médico-social deverá 
ser comunicada imediatamente ao Subdefensor Público 
Geral, incluindo eventual rescisão do contrato do plano 
de saúde médica.  
§2º A inobservância da determinação contida no 
parágrafo anterior importará na imediata suspensão do 
recebimento do benefício de plano de assistência 
médico-social e no ressarcimento dos valores 
porventura recebidos indevidamente.  
§3º A comprovação de que trata o inciso II deste artigo 
será feita mediante apresentação de no mínimo um dos 
seguintes documentos:  
a) comprovante de pagamento da última mensalidade do 
serviço contratado, custeada pelo servidor ou membro 
de sua entidade familiar, não sendo considerado o 
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comprovante de pagamento de taxa de inscrição ou 
similares;  
b) declaração de permanência no plano de saúde ou 
seguro saúde, cujo beneficiário titular seja o servidor ou 
membro de sua entidade familiar.  
§4º Para os fins desta Resolução, considera-se membro 
de entidade familiar o cônjuge, companheiro, 
ascendentes e descendentes do servidor, bem como as 
demais pessoas físicas consideradas seus dependentes 
perante a legislação tributária.  

 
 
Art. 5º A Resolução nº 020/2017-CSDPE passará a vigorar acrescida do 
artigo 2º-A, com a seguinte redação: 

Art. 2º-A Os membros que desejarem perceber o 
benefício de plano de assistência médico-social deverão 
formalizar requerimento de inclusão junto ao 
Subdefensor Público Geral, acompanhado dos 
seguintes documentos:  
I - declaração de não incidir nas vedações contidas nesta 
Resolução, e;  
II - comprovante de inscrição junto ao plano de saúde ou 
seguro saúde individual ou familiar, coletivo empresarial 
ou por adesão. 
§1º. Qualquer alteração que interfira na percepção do 
benefício de plano de assistência médico-social deverá 
ser comunicada imediatamente ao Subdefensor Público 
Geral, incluindo eventual rescisão do contrato do plano 
de saúde médica.  
§2º. A inobservância da determinação contida no 
parágrafo anterior importará na imediata suspensão do 
recebimento do benefício de plano de assistência 
médico-social e no ressarcimento dos valores 
porventura recebidos indevidamente.  
§3º A comprovação de que trata o inciso II deste artigo 
será feita mediante apresentação de no mínimo um dos 
seguintes documentos:  
a) comprovante de pagamento da última mensalidade do 
serviço contratado, custeada pelo Defensor ou membro 
de sua entidade familiar, não sendo considerado o 
comprovante de pagamento de taxa de inscrição ou 
similares;  
b) declaração de permanência no plano de saúde ou 
seguro saúde, cujo beneficiário titular seja o Defensor ou 
membro de sua entidade familiar.  
§4º. Para os fins desta Resolução, considera-se membro 
de entidade familiar o cônjuge, companheiro, 
ascendentes e descendentes do Defensor, bem como as 
demais pessoas físicas consideradas seus dependentes 
perante a legislação tributária. 
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Art. 6º O artigo 3º das Resoluções n. 020/2017-CSDPE e 021/2017-CSDPE 
passará a vigorar com a seguinte redação: 
 
 
 

Art. 3º Após a protocolização do requerimento de que 
trata do artigo anterior, o Subdefensor Público Geral 
poderá:  
 
I – deferir o pedido, encaminhando-o em seguida à 
Diretoria Administrativa para as providências 
necessárias ao gozo do benefício;  
II – determinar a intimação do requerente para que, em 
prazo razoável, apresente documentos diversos dos 
citados nos incisos do caput do art. 2º-A para 
esclarecimento de eventuais dúvidas ou atualização de 
informações cadastrais;  
III – indeferir o pleito, no caso de não apresentação dos 
documentos listados nos incisos do caput do art. 2º-A 
e/ou dos documentos complementares mencionados no 
inciso anterior.  
 
Parágrafo único. Da decisão de que trata no inciso III 
deste dispositivo caberá recurso ao Defensor Público 
Geral no prazo de 05 dias, a contar da ciência do 
requerente, a qual pode ser pessoal ou por meio de e-
mail funcional ou pessoal.  

 
 
Art. 7º O artigo 5º das Resoluções n. 020/2017-CSDPE e 021/2017-CSDPE 
passará a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 5º Para manutenção do auxílio saúde, o beneficiário 
deverá apresentar, na Diretoria Adjunta de Gestão de 
Pessoas e Folha de Pagamento, nos meses de junho e 
dezembro de cada ano, pelo menos um dos documentos 
de que trata o § 3º do art. 2º desta Resolução.  
§1º Para fins da manutenção do auxílio-saúde, os 
documentos apresentados deverão ser referentes aos 
meses de que trata o caput deste artigo, ou do mês 
imediatamente anterior. 
§2º O dever de apresentar os documentos nos meses 
definidos no caput deste artigo independe da data de 
publicação do Ato de concessão do benefício.  
§3º O beneficiário que não cumprir os requisitos para 
manutenção do benefício de que trata o caput deste 
artigo, nos meses de junho e dezembro, terá o benefício 
suspenso a partir do mês de julho e janeiro, 
respectivamente.  
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§4º Aquele que tiver o benefício suspenso nos termos do 
§3º deste artigo poderá solicitar o seu restabelecimento, 
desde que cumpridas as condições previstas nesta 
Resolução, sendo o pagamento restabelecido no mês 
subsequente da entrega da documentação, vedado o 
pagamento de valores retroativos. 
§5º A percepção indevida do benefício de plano de 
assistência médico-social importará em infração 
disciplinar, a ser apurada em procedimento disciplinar 
próprio, nos termos da lei.  

 
Art. 8º O Parágrafo único do artigo 9º das Resoluções n. 020/2017-CSDPE 
e 021/2017-CSDPE passará a ser o §1º. 
 
Art. 9º O artigo 9º das Resoluções n. 020/2017-CSDPE e 021/2017-CSDPE 
passará a vigorar acrescido do §2º com a seguinte redação. 
 

Art. 9º .............. 
 
§2º Em nenhuma hipótese o valor despendido pelo 
servidor com a mensalidade o serviço contratado servirá 
de limite para o valor do benefício, devendo ser pago no 
valor integral para sua faixa-etária, na forma do Ato do 
Defensor Público Geral. 

 
Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor da data da sua publicação do Diário 
Eletrônico da DPE/AM. 
 
Manaus/AM, 3 de maio de 2018. 

 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

 


