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PORTARIA N.º 1094/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei 
Complementar nº 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 
9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 
01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, da 
Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria nº 
607/2018, Ano 4, Edição 798, pág. 3/11, datada 
de 05/07/2018, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e 
designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos 
de afastamentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
 
I – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª Classe 
Vitor Kikuda para exercer, cumulativamente, 
suas funções na 24ª Defensoria Pública de 1ª 
Instância Cível, pelo período de 02 a 16 de 
outubro de 2019; 
II – DESIGNAR o Defensor Público de 1ª Classe 
Christiano Pinheiro da Costa para exercer, 
cumulativamente, suas funções na 13ª e 14ª 
Defensoria Pública de 1ª Instância Cível, pelo 
período de 09 a 23 de outubro de 2019; 
III – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 30% (trinta por cento), 
proporcionais ao período supracitado, sobre os 
vencimentos dos Defensores Públicos 

mencionados neste ato, na forma do art. 40, § 
3º, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 
de março de 1990, alterado pela Lei 
Complementar Estadual n. 196, de 13 de maio 
de 2019, e regulamentado pela Resolução n° 
013 do Conselho Superior da Defensoria 
Pública, desde que os membros já não 
percebam a vantagem em razão de outra 
cumulação simultânea. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 30 de 
setembro de 2019. 
 

 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 1098/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei 
Complementar nº 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 
9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 
01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, da 
Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria nº 
607/2018, Ano 4, Edição 798, pág. 3/11, datada 
de 05/07/2018, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e 
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designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos 
de afastamentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
 
DESIGNAR o Defensor Público de 4ª Classe 
Gabriel Herzog Kehde para exercer, 
cumulativamente, suas funções na 2ª 
Defensoria Pública de 1° Instância Criminal, 
pelo período de 30 de setembro de 2019 a 08 de 
outubro de 2019; 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 30 de 
setembro de 2019. 
 

 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Subdefensor Público Geral do Estado 
 

 

PORTARIA Nº 1100/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 
atribuições legais, e; 
 
CONSIDERANDO que o art. 25, II, da Lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser 
inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição; 
CONSIDERANDO a solicitação para inscrição 
do Defensor Público Ricardo Queiroz de Paiva 
e da servidora Cynthia Dantas de Brito Rebelo 
no curso Plataforma +Brasil Módulo VII - 
Emendas Parlamentares (Oficina Pratica), que 
ocorrerá nos dias 03 e 04 de outubro do corrente ano, 
no Rio de janeiro/RJ; 
CONSIDERANDO que o preço constante da 
proposta apresentada pela futura contratada à 
fl. 26, está compatível com os preços praticados 
no mercado; 
CONSIDERANDO finalmente, o que consta do 

Processo Administrativo nº 
20000.008122/2019-70. 
 
R E S O L V E: 

I. DECLARAR inexigível o procedimento 
licitatório, nos termos do art. 25, II da Lei 
8.666/93, visando à inscrição do Defensor 
Público Ricardo Queiroz de Paiva e da 
servidora Cynthia Dantas de Brito Rebelo no 
curso Plataforma +Brasil Módulo VII - Emendas 
Parlamentares (Oficina Pratica); 
 
II. ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em 
favor da pessoa jurídica: KELVIO GOMES 
SANTOS, CNPJ: 16.810.066/0001-87, pelo 
valor global de R$ 3.980,00 (Três mil 
novecentos e oitenta reais). 
 
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E 
PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 01 de outubro de 2019. 
À consideração do Senhor Defensor 
Público Geral, para ratificação. 

 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Ordenador de Despesas 

 

RATIFICO a decisão supra nos termos do art. 
26 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tudo 
de acordo com as disposições acima citadas.  

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 01 de outubro de 2019. 
 
 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em exercício. 
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ATO NORMATIVO N. 08/2019-GDPG/DPE/AM 
 

Declara a abertura do 2º 

Programa de Aposentadoria 

Incentivada para Membros da 

Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas do ano de 2019. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 

ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 

inciso XII, da Lei Complementar n.º 01, de 30 

de março de 1990, para prática de atos de 

gestão administrativa; 

CONSIDERANDO a possibilidade do Defensor 

Público Geral editar atos normativos, a fim de 

sanar problemas administrativos, nos termos do 

art. 141, do Regimento da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas – Res. n.º 01/2013; 

CONSIDERANDO a competência prevista no 

art. 9º, VIII, da LC 01/1990, para praticar atos 

de gestão de pessoal, inclusive os relativos à 

concessão de vantagens, férias e licenças; 

CONSIDERANDO a existência de débitos 

reconhecidos pela Instituição, os quais não são 

possíveis de serem quitados, ante a falta de 

orçamento; 

CONSIDERANDO a criação, pela Lei n. 

4.339/2016, do Programa de Aposentadoria 

Incentivada – PAI no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Declara-se aberto o PROGRAMA DE 

APOSENTADORIA INCENTIVADA – 

PAI/DEFENSOR/2019/02 – de Membros da 

ativa da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. 

Art. 2º. O Programa de Aposentadoria 

Incentivada se destina exclusivamente aos 

Membros da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas da ativa ou equiparados que, no 

prazo de vigência do programa, preencham os 

requisitos para a obtenção de aposentadoria 

voluntária; não estejam em processo de 

aposentadoria ou tenham desistido de 

processo de aposentadoria há menos de 2 (dois) 

anos e; não venham a atingir a idade para a 

aposentadoria compulsória no prazo de 1 (um) 

ano, contado da publicação deste Ato 

Normativo. 

 

§1º O prazo para adesão ao programa será de 

30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Ato, 

em requerimento de aposentadoria dirigido ao 

Defensor Público Geral, com expressa 

referência ao PAI;  

§2º Os requerimentos de aposentadoria 

vinculados ao PAI serão analisados em ordem 

cronológica, aferida a partir da data e hora do 
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protocolo;  

§3º Os pedidos de aposentadoria vinculados ao 

PAI serão deferidos até o limite da reserva 

orçamentária. 

§4º É vedada a desistência do Pedido de 

Aposentadoria vinculado ao Programa de 

Aposentadoria Incentivada após deferido o seu 

processamento inicial pelo Defensor Público 

Geral. 

 

Art. 3º. Ao membro que aderir ao PAI serão 

oferecidos os seguintes incentivos:  

I- Indenização prioritária de férias e 

licenças não gozadas;  

II- Pagamento prioritário de todos os 

créditos reconhecidos pela Instituição; 

§1º. Os créditos oriundos do PAI serão 

fracionados em parcelas mensais iguais, em 

até 36 (trinta e seis) meses. 

§2º. O cálculo da quantidade de parcelas 

obedecerá a seguinte fórmula: 𝑃 =
𝐼

𝑅−𝑋
 ↔ 𝑃 ≤

36 , onde “P”, “I” ,“R” e “X” representam, 

respectivamente, o número de parcelas, o valor 

total da indenização, a remuneração bruta do 

membro e percentual a ser aplicado, sendo 

desprezada a fração que exceder o número 

inteiro. 

§3º. O percentual iniciado a ser aplicado na 

fórmula acima será de 15% (quinze) por cento, 

considerando-se como remuneração bruta o 

total de parcelas  mensais de natureza 

remuneratória que o membro percebe 

habitualmente, desconsiderando-se vantagens 

indenizatórias ou eventuais. 

§4º. Caso a adoção da fórmula prevista no 

parágrafo 2º implique em quantidade de 

parcelas superior a 36 (trinta e seis), o 

percentual a ser aplicado reduzirá em 5% (cinco 

por cento) até o limite 0% (zero por cento), 

hipótese em que, independentemente do 

resultado, o parcelamento observará o limite 

previsto no art. 3º, §3º, da Lei 4.339/2016. 

§5º. Para os fins deste artigo, serão 

disponibilizados, aos servidores que 

preencherem os requisitos, uma memória de 

cálculos, com indicação do montante a ser pago 

para cada membro, bem como o número de 

parcelas. 

 

Art. 4º. A adesão ao PAI implica em: 

I - a permanência no exercício das funções do 

cargo até à data de publicação do ato da 

aposentadoria; 

II - a irreversibilidade da aposentadoria 

concedida nos termos desta Lei; 

III - a impossibilidade de investidura em cargo 

de provimento em comissão na Defensoria 

Pública pelo prazo de três anos da publicação 

do ato de aposentadoria.  
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Art. 5º. O pagamento das indenizações 

previstas neste ato terá início no mês 

subsequente ao da publicação do ato de 

aposentação do membro. 

 

Art. 6º. Este Ato Normativo vigorará por 30 dias 

(trinta), contados a partir da data da sua 

publicação. 

 

Cientifique-se via memorando circular, cumpra-

se e publique-se. 

 

Manaus, 01 de outubro de 2019. 

 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em 

exercício 
 

 
ATO NORMATIVO N. 09/2019-GDPG/DPE/AM 

 

Declara a abertura do 2º 

Programa de Aposentadoria 

Incentivada para Servidores da 

Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas do ano de 2019. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 

ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 

inciso XII, da Lei Complementar n.º 01, de 30 

de março de 1990, para prática de atos de 

gestão administrativa; 

CONSIDERANDO a promulgação da Lei n. 

4.339/2016, que instituiu o Programa de 

Aposentadoria Incentivada no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO possibilidade do Defensor 

Público Geral editar atos normativos, a fim de 

sanar problemas administrativos, nos termos do 

art. 141, do Regimento da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas – Res. n.º 01/2013; 

CONSIDERANDO a competência prevista no 

art. 9º, VIII, da LC 01/1990, para praticar atos 

de gestão de pessoal, inclusive os relativos à 

concessão de vantagens, férias e licenças; 

CONSIDERANDO a disposição contida no 

caput do artigo 2º da Lei n. 4.339/2016; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Declara-se aberto o PROGRAMA DE 

APOSENTADORIA INCENTIVADA – PAI-

Servidor/2019/02 – de servidores da ativa do 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

Art. 2º. O Programa de Aposentadoria 

Incentivada se destina exclusivamente aos 

servidores da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas da ativa que, no prazo de vigência 

do programa, preencham os requisitos para a 

obtenção de aposentadoria voluntária, não 
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estejam em processo de aposentadoria ou 

tenham desistido de processo de 

aposentadoria há menos de 2 (dois) anos e não 

venham a atingir a idade para a aposentadoria 

compulsória no prazo de 1 (um) ano, contado 

da publicação deste Ato Normativo.  

§1º O prazo para adesão ao programa é de 30 

(trinta) dias, a partir da publicação deste Ato, 

em requerimento de aposentadoria dirigido ao 

Defensor Público Geral, com expressa 

referência ao PAI;  

 

§2º Os requerimentos de aposentadoria 

vinculados ao PAI serão analisados em ordem 

cronológica, aferida a partir da data e hora do 

protocolo;  

§3º Os pedidos de aposentadoria vinculados ao 

PAI serão deferidos até o limite da reserva 

orçamentária. 

 

Art. 3º. Ao Servidor que aderir ao PAI serão 

oferecidos os seguintes incentivos:  

I - Indenização correspondente a 12 (doze) 

vezes a última remuneração do servidor; 

II – indenização de férias e licenças não 

gozadas;  

III – Pagamento de verbas decorrentes de 

direitos reconhecidos pela Administração; 

§1º. Os créditos oriundos do PAI serão 

fracionados em parcelas mensais iguais, em 

até 36 (trinta e seis) meses; 

§2º. O cálculo da quantidade de parcelas 

obedecerá a seguinte fórmula: 𝑃 =
𝐼

𝑅−𝑋
 ↔ 𝑃 ≤

36 , onde “P”, “I” ,“R” e “X” representam, 

respectivamente, o número de parcelas, o valor 

total da indenização, a remuneração bruta do 

servidor e percentual a ser aplicado, sendo 

desprezada a fração que exceder o número 

inteiro. 

§3º. O percentual iniciado a ser aplicado na 

fórmula acima é de 15% (quinze) por cento. 

§4º. Caso a adoção da fórmula prevista no 

parágrafo antecedente implique em quantidade 

de parcelas superior a 36 (trinta e seis), o 

percentual a ser aplicado reduzirá em 5% (cinco 

por cento) até o limite 0% (zero por cento), 

hipótese em que, independentemente do 

resultado, o parcelamento observará o limite 

previsto no art. 3º, §3º, da Lei 4.339/2016. 

§5º. Não se aplica a fórmula acima para o 

servidor fizer jus apenas à indenização prevista 

no inciso I do caput, quando, então, deverá ser 

observado o limite de 12 (doze) parcelas. 

§6º Para os fins deste artigo, serão 

disponibilizados, aos servidores que 

preencherem os requisitos, uma memória de 

cálculos, com indicação do montante a ser pago 

para cada membro, bem como o número de 
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parcelas. 

 

Art. 4º. A adesão ao PAI implica em: 

I - a permanência no exercício das funções do 

cargo até à data de publicação do ato da 

aposentadoria; 

II - a irreversibilidade da aposentadoria 

concedida nos termos desta Lei; 

III - a impossibilidade de investidura em cargo 

de provimento em comissão na Defensoria 

Pública pelo prazo de três anos da publicação 

do ato de aposentadoria.  

 

Art. 5º. O pagamento das indenizações 

previstas neste ato terá início no mês 

subsequente ao da publicação do ato de 

aposentação do servidor. 

 

Art. 6º. Este Ato Normativo vigorará por 30 

(trinta) dias, contados a partir da data da sua 

publicação. 

 

Cientifique-se via memorando circular, cumpra-

se e publique-se. 

 

Manaus, 01 de outubro de 2019. 

 

 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em exercício 
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