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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 695, DE 27 DE FEVEREIRO DE  2019. 
 
 
 

ALTERA  a Resolução Legislativa n. 379, de 
29 de novembro de 2005, que “DISPÕE 
sobre a estrutura orgânico-funcional da 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Amazonas e dá outras providências”. 
 

 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO  DO 
AMAZONAS , na forma que estabelece o artigo 17, I, a, da Resolução Legislativa n. 469, de 19 de 
março de 2010, Regimento Interno, faz saber aos que a presente virem que promulga a seguinte 

 
 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA: 
 

 
Art. 1.º Insira-se o inciso XXXI ao art. 1.º da Resolução Legislativa n. 379, de 29 de 

novembro de 2005, da estrutura orgânico-funcional da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, 
com o seguinte órgão diretivo:  

 “[...] 
XXXI – DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL”   

Art. 2.º Transforma a Gerência de Serviço Social em Diretoria de Assistência Social com as 
seguintes atribuições:  

“Art. 18-A. A Diretoria de Assistência Social será composta por Diretor, Gerente de 
Assistência Social de Servidores Ativos e Dependentes, Gerente de Assistência Social 
de Servidores Inativos e Dependentes, Coordenador de Esporte e assessoria, com as 
seguintes atribuições:  
I – planejar, executar, supervisionar e controlar ações de assistência social 
direcionadas aos servidores ativos e inativos da Assembleia Legislativa, deputados e 
dependentes legalmente reconhecidos na condição de beneficiários do Programa de 
previdência;  
II – definir programas, projetos, atividades e rotinas de trabalho, efetuando os 
registros dos atendimentos realizados;  
III  – promover eventos educativos para divulgar temas relevantes das áreas sociais;  
IV  – administrar os recursos humanos, materiais técnicos e tecnológicos disponíveis 
na diretoria;  
V – efetuar o levantamento das condições socioeconômicas e especiais de vida dos 
servidores;  
VI – promover a assistência social aos servidores e a seus familiares, consoante a 
elaboração de planos, programas, projetos e atividades, inclusive nas hipóteses de 
hospitalização ou falecimento;  
VII – zelar pelo cumprimento da legislação de seguridade social;  
VIII – atender e orientar os cidadãos, no âmbito da Assembleia Legislativa, sobre 
demandas sociais, efetuando encaminhamentos aos Poderes e instituições adequados 
para a resolução das suas demandas;  
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IX – realizar estudos e pesquisas relacionadas à situação psicossocial e à satisfação 
profissional a fim de subsidiar ações de Gestão Social e de elevação da satisfação 
profissional dos servidores;  
X – executar as tarefas que lhe forem cometidas pela diretoria, no âmbito de suas 
atribuições;  
XI – executar políticas voltadas ao esporte e lazer oferecidas a seus beneficiários 
buscando a prevenção de doenças laborais.  
§ 1.º A Gerência de Assistência Social em seu atendimento de servidores ativos e 
dependentes será chefiada pelo respectivo Gerente, com as seguintes atribuições:  
I – prestar assistência jurídica, psicológica e de serviço social aos servidores;  
II – executar as atividades de apoio funerário;  
III – manter intercâmbio com entidades públicas e privadas afins, visando gerar ou 
ampliar as facilidades no campo do bem-estar social dos servidores;  
IV – divulgar as atividades relacionadas à promoção do bem-estar social dos 
servidores;  
V – proporcionar aos servidores assistência integrada, especializada e 
multidisciplinar, visando à prevenção, à superação e ao enfrentamento das 
vulnerabilidades socioeconômicas prolongadas e temporárias.  
§ 2.º A Gerência de Assistência Social de atendimento de servidores inativos e 
dependentes será chefiada pelo respectivo Gerente, com as seguintes atribuições:  
I – prestar assistência jurídica, psicológica e de serviço social aos servidores;  
II – executar as atividades de apoio funerário;  
III – manter intercâmbio com entidades públicas e privadas afins, visando gerar ou 
ampliar as facilidades no campo do bem-estar social dos servidores;  
IV – divulgar as atividades relacionadas à promoção do bem-estar social dos 
servidores;  
V – proporcionar aos servidores assistência integrada, especializada e 
multidisciplinar, visando à prevenção, à superação e ao enfrentamento das 
vulnerabilidades socioeconômicas prolongadas e temporárias;  
VI – promover ações e programas que visem ao combate à ociosidade, através de 
atividades e cursos que busquem qualificar os servidores nas mais diversas áreas;  
VII – prestar apoio em questões previdenciárias. 
§ 3.º A Coordenadoria de Esporte será chefiada pelo respectivo Coordenador, com 
as seguintes atribuições:  
I – propor, executar e desenvolver as políticas e diretrizes do esporte, educação 
física, recreação e lazer dos servidores ativos, aposentados e dependentes;  
II – incentivar e apoiar a realização de eventos esportivos e recreativos internos e 
que promovam integração de servidores;  
III – administrar e manter as áreas e instalações esportivas integrantes da 
Assembleia Legislativa, além dos equipamentos esportivos que lhe forem designados;  
IV – promover a celebração de acordos, convênios, ajustes e outros instrumentos de 
cooperação;  
V – elaborar e propor sua programação anual de trabalho;  
VI – estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas 
relacionados às suas áreas de competência;  
VII – elaborar relatório anual dos trabalhos desenvolvidos e outros que se fizerem 
necessários;  
VIII – exercer outras competências que lhe forem conferidas.” 
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Art. 3.º Revoga-se o § 5.º, e seus respectivos incisos, do art. 18 da Resolução Legislativa 379, 
de 29 de novembro de 2005. 

Art. 4.º Ficam criados os cargos de Diretor de Assistência Social (CC3), dois cargos de 
Coordenador (CC5), três cargos de Assistente Militar Adjunto, nove cargos de Assessor de Diretoria 
para cada simbologia existente (CC3, CC4, CC6, CC7, CC8, CC9, CC10 e CC11) dentro da estrutura 
orgânico-funcional da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, mantendo-se os mesmos 
padrões remuneratórios atualmente destinados aos cargos de igual simbologia. 

Art. 5.º O art. 1.º da Resolução Legislativa n. 460/2009 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 1.º O valor da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP, passa 
a ser equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor destinado aos 
Deputados Federais do Estado do Amazonas, destinado a custear gastos 
exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar.” 

Art. 6.º O § 2.º, do inciso XII do art. 2.º da Resolução Legislativa n. 460/2009 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“§ 2.º As despesas com materiais gráficos impressos, destinados à divulgação das 
atividades parlamentares ficam vinculadas ao limite inacumulável estabelecido no 
art. 24, inciso II da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores.” 

Art. 7.º As despesas decorrentes desta Resolução Legislativa correrão à conta do orçamento da 
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 

Art. 8.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 


