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Obriga o Estado a quitar verbas com o

servidor portador de doenças graves,

degenerativas ou incapacitante.

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas decreta

Art. 1e - Fica o Estado obrigado a quitar com os servidores, portadores de doenças ou

condição grave, degenerativa ou incapacitante, em qualquer estágio de sua evolução e que

estejam aposentados ou que estejam em processo de afastamento para aposentadoria, todas
as verbas retidas, no prazo máximo de noventa (90) dias.

Art,2e - Para ter direito a este pagamento, o servidor que se enquadrar nas situações
constantes no Artigo Ls deverá apresentar ao órgão responsável pela folha de pagamento dos

servidores estaduais, relatório completo de sua moléstia, acompanhado de imagens, emitido
por medico especialista na moléstia, que terá fe pública, não sendo necessário pericia médica
do Estado para comprovação da doença.

Art. 3e - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA

Quando um servidor acometido por doenças ou condições graves, degenerativas ou
incapacitantes, aposentado ou em afastamento para aposentadoria e tem no Estado, verbas
retidas, é mais do que justo que recebam estas verbas, uma vez que nestas ocasiões, é que
este servidor mais precisa de recursos para fazer frente as despesas com médico, exames,
hospitais e principalmente medicamentos, que são extremamente caros e, que raramente são

fornecidos pelo poder público, principalmente nos momentos de crise financeira ou mesmo
pelo seu alto valor, levando muitas vezes estes servidores a recorrerem a justiça e quase

sempre acabam por se endividar com empréstimos bancários consignados, agravando ainda
mais a situação financeira destes servidores.

Diante do exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres
membros desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela.
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PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA TEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZON AS, em Manaus, 17 de
julho de 2019.

Deputado PE . PATRIOTA

Ouvidor/Relator
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