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RESOLUÇÃO Nº 011/2020-CSDPE/AM 

 

Altera a Resolução nº 016/2014-CSDPE/AM  que 
regulamenta o Fundo Especial da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas – FUNDEP. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no uso de suas atribuições legais previstas nos incisos I do artigo 18 da Lei Complementar 
Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, §1°, do art. 102 da Lei Complementar n° 80/1994 
e no art. 1º do Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública Estado do 
Amazonas (Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), por decisão unânime de seus membros 
presentes na Reunião Ordinária de 8 de maio de 2020, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º O inciso II do art. 2°, da Resolução nº 016/2014-CSDPE/AM, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

 

“Art. 2º (…) 

II – ao custeio da participação dos membros e servidores em 
cursos e eventos de atualização e aperfeiçoamento técnico 
em áreas de conhecimento afins e do interesse institucional;” 
(N.R.) 

 

Art. 2º O art. 2º, da Resolução nº 016/2014– CSDPE/AM fica acrescido dos incisos VII, 
VIII, IX, X e XI, com a seguinte redação: 

“Art. 2º (…) 

VII – aquisição de equipamentos e material permanente; 

VIII – aquisição de bens, suprimentos, construção e reforma 
de instalações físicas para o devido suporte dos órgãos de 
atuação da DPE/AM; 

IX – reaparelhamento, reequipamento e manutenção, visando 
a modernização, valorização e o aperfeiçoamento dos 
trabalhos executados pelos membros e servidores da 
DPE/AM e de seus auxiliares; 

X – financiamento de convênios celebrados entre a 
Defensoria Público do Estado do Amazonas e órgãos ou 
entidades de direito público ou privado, visando a consecução 
das finalidades previstas no art. 1° desta Resolução. 

XI – outras ações voltadas à Defensoria Pública, aprovadas 
pelo Defensor Público Geral, sob a supervisão do Conselho 
Superior.” 
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Art. 3º O art. 6°, da Resolução nº 016/2014-CSDPE/AM, fica acrescido de parágrafo único, 
com a seguinte redação: 

 

“Art. 6° (…) 

Parágrafo único. A administração financeira e a contabilidade 
do FUNDEP é realizada pela Defensoria Pública Geral, 
através da Diretoria Financeira, a quem compete:  

a) emitir empenhos, subempenhos, guias de recolhimento e 
ordem de pagamento do FUNDEP;  

b) colaborar na elaboração da proposta orçamentária anual 
do FUNDEP; 

c) efetuar a contabilidade do FUNDEP, organizar e expedir, 
nos padrões e prazos determinados, os balancetes e outras 
demonstrações contábeis; 

d) desenvolver outras atividades relacionadas com a 
administração financeira e contábil do FUNDEP, observando, 
no que não ofender a autonomia administrativa e funcional da 
Defensoria Pública e as normas do Tribunal de Contas.” 

 

Art. 4º O art. 7°, da Resolução nº 016/2014-CSDPE/AM, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 

“Art. 7° Os bens adquiridos por meio de recursos do FUNDEP, 
serão incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, que manterá controle, de modo a 
destacá-lo daqueles adquiridos através de outras dotações.” 
(N.R.) 

 

Art. 5º A Resolução nº 016/2014-CSDPE/AM, passa a vigorar acrescida dos arts. 8°  e 9°, 
com a seguinte redação: 

 

“Art. 8° O apoio técnico e administrativo à gestão do FUNDEP 
será proporcionado pela Diretoria Administrativa, Diretoria 
Financeira e Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas e Folha 
de Pagamento da DPE/AM.” 

 

Art. 9° Este regulamento entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM.” 
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Art. 6º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM elaborará texto consolidado 
da Resolução n.º 003/2017-CSDPE/AM, com as alterações promovidas, no prazo 
de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da presente, e consolidará no sítio 
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 
 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Manaus, 11 de maio de 2020. 

 

 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

 


