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RESOLUÇÃO Nº 021/2017-CSDPE/AM 

 
REGULAMENTA O BENEFÍCIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICO-SOCIAL AOS 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 o disposto no artigo 31, inciso VIII, da Lei Estadual n. 
4.077, de 11 de setembro de 2014; 
CONSIDERANDO as disposições contidas nos §§7º e 8º do artigo 31, da Lei 
Estadual n. 4.077, de 11 de setembro de 2014; 
CONSIDERANDO, ainda, que o benefício de assistência médico-social, já 
foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal (Resolução n. 488/12); pelo 
Superior Tribunal de Justiça (Portaria n. 49/07); pelo Ministério Público da 
União (Portaria PGR/MPU n. 231/12); pelo Conselho Nacional de Justiça 
(Instrução Normativa n. 08/12-DGCNJ); pelo Tribunal de Contas da União 
(Resolução n. 231/09); pelos Ministérios Públicos do Estado do Amazonas 
(Ato PGJ nº 042/2015); Sergipe (Resolução n. 01/12-CPJ), do Paraná 
(Resolução n. 3.355/2013/ PGJ), do Espírito Santo (Resolução n. 14/11-
CPJ), de Rondônia (Resolução n. 01/10-CPJ), de Roraima (Resolução n. 
08/07-PGJ) e do Rio de Janeiro (Resolução n. 1.385/07-PGJ); e pelos 
Tribunais de Contas dos Estados de Sergipe (Resolução n. 774/2010), do 
Piauí (Resolução n. 525/09), do Espírito Santo (Resolução n. 240/12) e do 
Rio de Janeiro (Ato Normativo n. 122/11);  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º A assistência à saúde dos servidores efetivos da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas, na atividade, e ocupantes de cargo em comissão, 
será prestada na forma de benefício denominado Benefício de Assistência 
Médico-Social, de caráter indenizatório, mediante ressarcimento parcial 
de despesas com planos privados de assistência à saúde médica, de livre 
escolha e responsabilidade do beneficiário, na forma estabelecida nesta 
Resolução.  
 
§ 1º. 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;  
 
§ 2º. Na hipótese da mensalidade do plano de saúde médica superar o 
valor do benefício, os servidores arcarão com a respectiva diferença. Na 
hipótese da mensalidade do plano de saúde médica ser inferior, os 
servidores perceberão o resíduo a fim de arcarem com despesas 
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decorrentes de medidas profiláticas, tais quais a aquisição de 
medicamentos e os cuidados na prevenção de doenças.  
 
Art. 2º 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 – comprovante de inscrição ou documento equivalente que comprove o 
vínculo ou a data de adesão ao plano de saúde médica privado, como 
titular, e o respectivo valor;  
II – declaração de que não recebe benefício semelhante, nem possui 
programa de assistência à saúde custeado, integral ou parcialmente, pelos 
cofres públicos;  
III – requerimento contendo:  
a) nome completo do servidor e número da correspondente matrícula 
funcional;  
b) cargo ocupado;  
c) última lotação;  
d) indicação de e-mail funcional ou pessoal para futuras comunicações;  
e) assinatura do servidor requerente.  
§ 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 a imediata suspensão do recebimento do benefício de plano de 
assistência médico-social e no ressarcimento dos valores porventura 
recebidos indevidamente.  
 
§3º No caso do inciso I deste artigo, os servidores que possuem 
consignado em folha de pagamento desconto referente a plano de saúde 
médica, deverão apresentar cópia do respectivo contracheque. 
 
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 à implementação 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 
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 e/ou dos documentos 
complementares mencionados no inciso anterior.  
 
Parágrafo único. Da decisão de que trata o inciso III deste dispositivo 
caberá recurso ao Defensor Público Geral no prazo de 05 dias, a contar da 
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ciência do requerente, a qual pode ser pessoal ou por meio de e-mail 
funcional ou pessoal.  
 
Art. 4º A administração, operacionalização e fiscalização do pagamento 
do benefício caberão à Diretoria Administrativa, sob a coordenação da 
Diretoria Administrativa e supervisão do Subdefensor Público Geral.  
 
§1º A Diretoria Administrativa remeterá trimestralmente ao Subdefensor 
Público Geral Relatório de Prestação de Contas acerca dos pagamentos do 
benefício de plano de assistência médico-social, detalhando:  
a) a totalidade do valor pago a todos os servidores que foram 
contemplados, bem como as operadoras de plano de saúde médica 
escolhidas pelos beneficiários, discriminando quanto cada uma recebeu 
no período;  
b) o valor pago individualmente a cada um dos servidores que foram 
contemplados; 
c) as informações que dizem respeito ao inciso II do art. 5º;  
d) qualquer outro dado necessário à consecução com eficiência do 
benefício de plano de assistência médico-social ou requerido pelo 
Subdefensor Público Geral ou pelo Defensor Público Geral do Estado do 
Amazonas.  
 
§2º O Relatório de Prestação de Contas, após seu recebimento pelo 
Subdefensor Público Geral, será remetido ao Controle Interno para exame 
de todas as informações prestadas e para elaboração de Relatório 
Conclusivo acerca da regularidade das contas.  
 
Art. 5º Constituem obrigações dos servidores da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas beneficiários de plano de assistência médico-social: 
I – pagamento das mensalidades junto à operadora do plano de saúde 
médica; 
II – comprovação do pagamento das mensalidades a cada seis meses junto 
à Diretoria Administrativa. 
 
§1º Os servidores que tenham suas despesas com plano de saúde médicas 
consignadas em folha de pagamento ficarão dispensados da obrigação 
descrita no inciso II do caput deste artigo, a qual ficará a cargo do setor 
competente.  
 
§2º A comprovação de que trata o inciso II do caput poderá ser feita em 
até 05 dias após os seis meses terem sido completados.  
§3º Não ocorrendo a comprovação do pagamento da mensalidade no 
prazo estipulado no parágrafo anterior, a concessão do benefício será 
automática e imediatamente suspensa até sua regularização.  
 
§4º A percepção indevida do benefício de plano de assistência médico-
social importará em infração disciplinar do servidor, a ser apurada em 
procedimento disciplinar próprio, nos termos da lei.  
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Art. 6º Os servidores terão o benefício de plano de assistência médico-
social cancelado nas seguintes hipóteses:  

I – afastamentos definitivos, tais como exoneração, demissão, 
aposentadoria e disponibilidade;  

II – em gozo de licença que implique cessação de percepção de 
vencimentos; 

III – à disposição de outro órgão, sem ônus para esta Defensoria Pública. 

 

Art. 7º Não farão jus ao benefício de plano de assistência médico-social os 
servidores:  

I – afastados para o exercício de mandato eletivo, caso não optem, 
observando-se as possibilidades legais, pela percepção de vencimentos 
pela Defensoria Pública;  
II – em gozo de licença que implique cessação de percepção de 
vencimentos;  
III – à disposição de outro órgão, sem ônus para esta Defensoria Pública.  
 
Art. 8º O benefício de plano de assistência médico-social será custeado 
com verbas da Defensoria Pública, devendo ser inclusos na proposta 
orçamentária anual os respectivos recursos necessários à manutenção do 
benefício.  
 
Art. 9º O benefício de plano de assistência médico-social corresponderá a 
valor fixo, escalonado pela faixa etária dos membros e definido em ato do 
Defensor Público Geral, observada a disponibilidade orçamentária. 
 
Parágrafo único. A atualização dos limites do benefício de plano de 
assistência médico-social também será definida por ato do Defensor 
Público Geral do Estado do Amazonas, observada a disponibilidade 
orçamentária.  
 
Art. 10. As normas constantes desta Resolução entrarão em vigor da data 
da sua publicação do Diário Eletrônico da DPE/AM 
 
Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.  
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus (AM), 20 de setembro de 2017. 
 
 
 

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