
 

 

RESOLUÇÃO Nº 016/2014-CSDPE/AM (CONSOLIDADA) 

 

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 XI e XII, do artigo 18 da Lei 
Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, conforme texto consolidado 
publicado no DOE de 21 de março de 2005, e no art. 14, III 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 
27 de fevereiro de 2014,  

RESOLVE 

Art. 1º O Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDEP, criado pela Lei Orgânica 
Complementar nº 01/90, tem por finalidade suprir as necessidades de serviço, patrocinar o 
desenvolvimento cultural e aperfeiçoamento dos membros da Instituição. 
 
Parágrafo único. Entende-se como de serviço as necessidades materiais dos membros da 
Defensoria Pública convenientes ao bom desempenho de suas funções, vedadas as 
despesas com pagamento de pessoal. 
 
Art. 2º Os recursos do FUNDEP serão destinados prioritariamente: 
 
I - à implementação, manutenção e aperfeiçoamento das atividades de Escola Superior da 
Defensoria Pública, ou órgão institucional equivalente, com o fim de proporcionar aos seus 
membros e servidores cursos de especialização, treinamento, reciclagem e 
aperfeiçoamento; 
 
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 (Alterado pela Resolução nº 11/2020-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
13.5.2020) 
 
III - à compra de livros técnicos, revistas de jurisprudências, manuais e outros periódicos, 
impressos ou eletrônicos, necessários ao bom desenvolvimento do trabalho da Defensoria 
Pública. 
 
IV - contratação de especialistas, nacionais ou estrangeiros, para: 
 
a) formação e orientação de núcleos de pesquisa; 
b) assessoramento a programas de pesquisa e treinamento; 
c) elaboração de projetos ou programas técnicos 
 
V - concessão de bolsas para investigação científica; 
 
VI - concessão de bolsas de estudo para cursos de mestrado e doutorado. 

 



 

 

VII – aquisição de equipamentos e material permanente; (Incluído pela Resolução nº 

011/2020-CSDPE/AM, publicada do DOE/DPE em 13.5.2020) 

VIII – aquisição de bens, suprimentos, construção e reforma de instalações físicas para o 

devido suporte dos órgãos de atuação da DPE/AM; (Incluído pela Resolução nº 011/2020-

CSDPE/AM, publicada do DOE/DPE em 13.5.2020) 

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; (Incluído pela Resolução nº 011/2020-CSDPE/AM, publicada do 

DOE/DPE em 13.5.2020) 

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. (Incluído pela Resolução nº 011/2020-

CSDPE/AM, publicada do DOE/DPE em 13.5.2020) 

XI – outras ações voltadas à Defensoria Pública, aprovadas pelo Defensor Público Geral, 
sob a supervisão do Conselho Superior. (Incluído pela Resolução nº 011/2020-CSDPE/AM, 
publicada do DOE/DPE em 13.5.2020) 
 
Parágrafo Único - Os livros e periódicos de que trata o presente artigo farão parte do acervo 
da Biblioteca da Escola Superior da Defensoria Pública. 
 
Art. 3º Constituem recursos do Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDEP: 
 
I - Dotações orçamentárias próprias; 
 
II - Honorários de sucumbências, previstos no art. 25, XXXIX, da Lei Complementar 
Estadual nº 01/90 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas). 
 
III - Taxas e valores cobrados para inscrição em cursos e concursos públicos realizados 
pela Escola Superior da Defensoria Pública; 
 
IV - Contribuições, subvenções e/ou auxílios provenientes de instituições públicas ou 
privadas; 
 
V - Transferências atribuídas por força de Convênios, Contratos ou Acordos; 
 
VI - Saldo de exercício financeiro apurado no Balanço Anual da Defensoria Pública; 
 
VII - O fruto da remuneração resultante da aplicação financeira dos recursos do próprio 
Fundo; 
 
VIII - Demais créditos previstos em Lei ou recursos de qualquer fonte que lhe venham a 
ser destinados. 
 
Art. 4º O FUNDEP será administrado pelo Defensor Público Geral, sob a fiscalização do 
Conselho Superior da Defensoria Pública. 



 

 
Parágrafo único. Para fins de fiscalização por parte do Conselho Superior, o Defensor 
Geral deverá apresentar, na primeira reunião ordinária de cada ano, relatório detalhado da 
posição financeira do FUNDEP, incluindo as receitas havidas e as despesas realizadas, 
assim como a relação dos projetos em andamento para a utilização dos recursos nos 
períodos futuros. 
 
Art. 5º Os recursos financeiros do FUNDEP serão movimentados em conta própria de 
titularidade do Fundo e aplicados conforme programação orçamentária fixada e autorizada 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 
 
Art. 6º A execução orçamentária e financeira do FUNDEP deverá ser integrada na 
escrituração contábil da Defensoria Pública, aplicando-se, no que couber, as normas da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, a legislação pertinente a licitações e contratos e as normas e instruções baixadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; 

Parágrafo único. A administração financeira e a contabilidade do FUNDEP é realizada pela 

Defensoria Pública Geral, através da Diretoria Financeira, a quem compete: (Incluído pela 

Resolução nº 011/2020-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 13.5.2020) 

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. 7º - 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. (Alterado pela Resolução nº 
011/2020, publicada no DOE/DPE em 13.5.2020) 

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. (Incluído pela Resolução nº 011/2020, publicada no 

DOE/DPE em 13.5.2020) 

Art. 9° Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 

Eletrônico da DPE/AM. (Incluído pela Resolução nº 011/2020, publicada no DOE/DPE em 

13.5.2020) 

Manaus, AM, 11 de março de 2014. 

 

JOSÉ RICARDO VIEIRA TRINDADE 
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 


