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DISPõE sobre o cartão de
acesso do servidor inativo da
Assembleia Legislativa do
Estado do Amazonas.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOAMAZONAS, na forma que estaberece o artigo 17, r, a da ResoruçãoLegislativa no 469, de 19 de março de 20to "- Regimento Interno, fazsaber aos que a presente virem que promurga a seguinte

RESOLUçÃO LEGISLATIVA :

Art' 10 Fica instituído o cartão de acesso do servidor inativo daAssembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

g 1o Esta Resolução Legíslativa tem por objetivo facÍlitar aidentificação do servidor inãtivo no acesso às dependências destaCasa legislativa.

5 20. Esta Resolução aplica-se ao servidor inativo, desde quedevidamente vincurado à forha de pagamento da ALEAM,

Art' 20 o cartão de acesso deverá ser confeccionado de preferêncianos moldes do crachá de identificação do servidor ativo da ALEAM,contendo a foto e as informações pessoais do solicitante,

Art. 30 A ALEAM designará o setor responsável pela confecção docartão e o recebimento dos dados necessár¡os pãrJ;;.;;ñìàaoe aesta Resolução.

Art" 40 As despesas com o cartão contendo estas informaçõespor conta do funcionário, exceto para as emissões de 1a v¡a avigência desta Resolução.
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Art. 50 A Assembleia Legislativa adotará estratégias para realizar o

levantamento das informações necessárias para dar efetividade a

esta Resolução.

Art. 60 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação'

plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Fstado do

Amazonas/ em Manaus, O7 de fevereiro de 2O18'

L
v-.L- /

DePutado Luiz Castro
Rede Sustentabilidade

JUSTIFICATIVA

o presente Projeto de Lei visa atender a reivinclicação legítima

dos servidores que compõem o quadro de ãnativos da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas'

o principal motivo que gerou descontentamento por parte

desses servidores, Se deu por conta de que todas aS vezes que estes

comparecem nas dependências da ALEAM, principalmente nas datas

de pagamentos de aposentados, estes são obrigados a realizar a

identificação pessoal na recepção, pois somente dessa maneira é que

são autorizados a adentrar nesta Casa Legislativa.

ocorre que, estes, em sua maioria cle idade avançada e com

problemas de locomoção, são compelidos a enfrentar a fila da

recepção, gerando transtornos e constrangimentos aqueles que/ um

dia já fizeram parte do quadro de servidores e contribuiram nas

atividades desta Casa.

Pensando nisso, este Projeto de Resolução propõe a criação de

um cartão de acesso permanente para estes servidores, que deverá
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ser confeccionado de preferência nos moldes do

identificação do servidor ativo, contendo a foto e as

pessoais do solicitante.

crachá de
informações

Plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Fstado do
Amazonas, em Manaus, O7 de fevereiro de 2O18'
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Dessa maneira, esta Casa Legislativa terá a oportunidade de

contribuir para um tratamento com maior respeito e dignidade junto

a estes servidores.

Deputado !-uiz Castno
Rede Sustentabilidade
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