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PORTARIA N.º 1389/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, in-
ciso I, 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valo-
res de diárias constante do anexo I da Reso-
lução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.008443/2021-99, datado de 
26.11.2021;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público: 

Nome: MURILO RODRIGUES BREDA 

Cargo: Defensor Público de 4a Classe 

Trecho: Tabatinga/Benjamin Constant/Tabatinga 

Período: 16 e 17.12.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 02 (duas diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 523,34 
3. Valor das Diárias: R$ 1.046,68 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 209,33 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.256,01 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar audiências na Comarca de Benjamin 
Constant 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Ma-
naus, 06 de dezembro de 2021. 
 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 

PORTARIA N.º 1394/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, in-
ciso I, 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valo-
res de diárias constante do anexo I da Reso-
lução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.008592/2021-58, datado de 
01.12.2021;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor 
Público: 

Nome: JANDERLAN FALCÃO PEREIRA 

Cargo: Auxiliar I de Defensoria 

Trecho: Manaus/Itacoatiara/Manaus 

Período: 05 e 06.12.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 1,5 (uma diária e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 384,39 
3. Valor total das Diárias: R$ 576,58 

Objetivo / Justificativa: 
Transportar de servidora visando tratativas quanto a 
realização de curso de capacitação aos Conselhei-
ros Tutelares do município de Itacoatiara 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Ma-
naus, 06 de dezembro de 2021. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 1396/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, in-
ciso I, 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valo-
res de diárias constante do anexo I da Reso-
lução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.008434/2021-06, datado de 
26.11.2021;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Subdefen-
sor Público Geral: 

Nome: THIAGO NOBRE ROSAS 

Cargo: Subdefensor Público Geral 

Trecho: Manaus/Tabatinga/Manaus 

Período: 16 e 17.12.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 02 (duas diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 610,41 
3. Valor das Diárias: R$ 1.220,82 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 244,16 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.464,98 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar tratativas quanto a doação do terreno no 
município de Tabatinga para futura obra da uni-
dade do Polo do Alto Solimões 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Ma-
naus, 06 de dezembro de 2021. 
 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 

PORTARIA N.º 1397/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, in-
ciso I, 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valo-
res de diárias constante do anexo I da Reso-
lução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.008434/2021-06, datado de 
26.11.2021;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor 
Público: 

Nome: FÁBIO HONDA NASCIMENTO 

Cargo: Chefe da Assessoria Militar DPE – 4  

Trecho: Manaus/Tabatinga/Manaus 

Período: 16 a 17.12.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 02 duas diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 448,34 
3. Valor das Diárias: R$ 896,68 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 179,33 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.076,01 

Objetivo / Justificativa: 
Promover a segurança dos membros e servidores 
que realizarão tratativas quanto a doação do ter-
reno no município de Tabatinga para futura obra 
da Unidade do Polo do Alto Solimões 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Ma-
naus, 06 de dezembro de 2021. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA Nº 1402/2021-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso de suas atri-
buições legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo n° 
20000.008650/2021-43 do pedido de adianta-
mento em nome do servidor público Rudson 
Fernandes Nunes; 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17.03.64, e: 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na Re-
solução nº 043/2014-CSDPE/AM; 
 R E S O L V E: 

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento 
para o servidor público Rudson Fernandes Nu-
nes, Assistente Técnico de Defensoria, matrí-
cula nº 000.176-7A, no valor global de R$ 
3.000,00 (três mil reais), a ser depositado na 
Conta Corrente nº 0068800-2, Agência: 3726-
5, Banco Bradesco, de acordo com os artigos 
2° e 4º da Resolução nº 43/2014-CSDPE/AM, 
de 19 de setembro de 2014, para custear des-
pesas pequenas com aquisição de materiais 
permanentes, no elemento de despesas 
44905289; 
II - ESTABELECER, de acordo com a Resolu-
ção nº 43/2014 – CSDPE/AM, artigo 7º, que o 
prazo de aplicação deste Adiantamento é de 90 
(noventa) dias, não devendo ultrapassar o tér-
mino de exercício financeiro; e prazo de 30 
(trinta) dias, de acordo com o artigo 9º, para 
apresentação da respectiva Prestação de Con-
tas, contados da data imediata ao final do prazo 
de aplicação, sujeitando-se a tomada de con-
tas, se não o fizer nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de adiantamen-
tos que as Prestações de Contas deverão ser 
formalizadas mediante as normas estabeleci-
das na referida Resolução. 
IV – DETERMINAR ao setor competente a libe-
ração dos recursos ao tomador. 
 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 07 de dezembro de 2021. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 

PORTARIA N.º 047/2021-GSPG/DPE/AM 

O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
10º, 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 891, pág. 3/8 de 16.01.2019;  
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de 
valores de diárias constante do anexo I da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.008434/2021-06, datado de 
26.11.2021; 
RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público Geral: 

Nome: RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 

Cargo: Defensor Público Geral 

Trecho: Manaus/Tabatinga/Manaus 

Período: 16 e 17.12.2021 

Especificação de Diárias: 

1. Quantidade: 02 (duas diárias) 

2. Valor Unitário: R$ 610,41 

3. Valor das Diárias: R$ 1.220,82 

4. 40% do valor básico da Diária: R$ 244,16 

5. Valor total das Diárias: R$ 1.464,98 
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Objetivo / Justificativa: 
Realizar tratativas quanto a doação do terreno no 
município de Tabatinga para futura obra da 
unidade do Polo do Alto Solimões 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 06 de dezembro de 2021. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
 
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-

ÇÃO 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021- 

CLDPE/AM 
PROCESSO N° 20000.003136/2021-11 

 
OBJETO:  Aquisição de tinta, puff, película de 

controle solar e lousa de vidro, visando a otimi-

zação da Diretoria da Tecnologia da Informação 

na edificação em anexo à Sede Administrativa da 

Defensoria Pública, conforme especificações e 

condições definidas no edital e seus anexos. Ad-

judicado e Homologado em favor da pessoa jurí-

dica SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, 

COMÉRCIO, SERVICOS E TELECOMUNICA-

ÇÕES LTDA ME, CNPJ: 19.814.481/0001-05, 

conforme tabela abaixo: 

LOTE 03 

Ite
m 

Descrição 
Un
id.  

Quan
t. 

Valor 
Unit. R$ 

Valor 
Total 

R$ 

14 

PELÍCULA espe-

cialmente desen-
volvida para re-
tenção de calor 
recebido no vidro, 
sua tecnologia re-
tém o calor ge-
rado pelo sol, não 

M² 115 98,00 
11.270

,00 

permitindo que 
ele entre no ambi-
ente, o vidro fi-
cará quente ao 
aproximar a mão, 
mas o calor no 
ambiente será mi-
nimizado.  

Fornecimento e 
Instalação.  

15 

LOUSA DE VI-
DRO temperado 

branco 120 x 60 
cm, de 6 mm com 
película branca 
aplicada-Têm-
pera de vidro, 
certificado pelo 
INMETRO - 04 fu-
ros para fixação - 
04 prolongadores 
em aço inox, es-
crita com qual-
quer marcador 
Lapidação reta de 
bordas. Forneci-
mento e Instala-
ção 

Un
d. 

02 1.100,00 
2.200,

00 

Valor Total (R$) R$ 13.470,00 

OBS.: Os lotes 01 e 02 foram cancelados por 

inexistência de propostas. A descrição completa 

dos itens encontra-se disponível no Edital, 

Termo de Referência e sistema Comprasnet. 

 
Manaus, 02 de dezembro de 2021. 

 
 

Thiago Nobre Rosas 
Ordenador de Despesas 

 

 

 

 

 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.599 Pág. 5/8 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 21/2021 – CSDPE/AM 

 

Altera o Regimento Interno e 

cria a Diretoria de Gestão de 

Pessoas.  

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de sua atribuição legal prevista no inciso I, 
do artigo 18 da Lei Complementar Estadual nº 
01, de março de 1990, conforme texto consoli-
dado e publicado no DOE de 21 de março de 
2005, e no art. 14, III, do Regimento Interno do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas (Resolução nº 004/2012-
CSDPE/AM), por decisão unânime de seus 
membros presentes na Reunião Ordinária de 1º 
de dezembro de 2021,  

CONSIDERANDO que lhe compete o exercício 
do poder normativo no âmbito da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas;   

CONSIDERANDO que a alteração do Regi-
mento Interno da Defensoria Pública é matéria 
que depende da aprovação do Conselho Supe-
rior, conforme art. 14, XLI, “c”, da Resolu-
ção n.º 04/2012-CSDPE/AM;   

CONSIDERANDO o objetivo constitucional da 
permanente busca pela maior eficiên-
cia da prestação do serviço da Defensoria Pú-
blica;  

CONSIDERANDO o crescimento institucional e 
a necessidade de reorganização administrativa 
que dele decorre, bem como a primordialidade 
do fortalecimento dos órgãos de apoio, notada-
mente dos setores responsáveis pela expansão 
da estrutura da DPE-AM na capital e no interior 
do Estado;  

RESOLVE: 

Art. 1º A Resolução n.º 12/2020-CSDPE/AM 
passa a vigorar com as seguintes alterações:  

 “Art. 6º Compõem a estrutura ad-
ministrativa de assistência direta 
e imediata à Defensoria Pública-
Geral e à Subdefensoria Pública-
Geral as seguintes unidades ad-
ministrativas:  

a) Gabinete do(a) Defen-
sor(a) Público(a)-Geral 

b)   Gabinete do(a) Subde-
fensor(a) Público(a)-Geral  

c) Cerimonial e Eventos;  

d) Diretoria Administrativa;  

e) Diretoria de Ges-
tão de Pessoas;  

f) Diretoria de Apoio Jurí-
dico e Assuntos Institucionais 

g) Diretoria de Comunica-
ção;   

h) Diretoria de Controle In-
terno; 

i)  Diretoria de Tecnolo-
gia da Informação;  

j)  Diretoria Financeira;  

k) Diretoria Planeja-
mento e Gestão;  

l) Comissão de Licitação;  

m) Centro de Estágio Aca-
dêmico e Residência Jurídica;  

n) Escola Superior da De-
fensoria Pública;  

o) Assessoria Militar;  

p) Coordenadorias Temáti-
cas; 

q) Centro de Apoio Técnico;  
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r) Central de Relaciona-
mento com o Cidadão;  

s) Secretaria do Diário Ofi-
cial Eletrônico; (NR)”  

 

“Art. 20. A Diretoria Administra-
tiva, dirigida por um(a) Diretor(a), 
com o auxílio de 3 (três) Direto-
res(as) Adjuntos(as), tem por fi-
nalidade coordenar, executar e 
supervisionar as atividades relati-
vas às compras, contratos, infra-
estrutura e logística competindo-
lhe:”  

.....................................................

.....................................................

...................... (NR)  

 

Art. 2º A Resolução n.º 12/2020-CSDPE/AM 
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispo-
sitivos:  

CAPÍTULO IV-A 

Da Diretoria de Gestão de Pessoas 

 Art. 32-B A Diretoria de Gestão de Pessoas, di-
rigida por um(a) Diretor(a), com o auxílio de 1 
um(a) Diretor(a) Adjunto(a), tem por finalidade 
coordenar, executar e supervisionar todos os 
subsistemas de Gestão de Pessoas da 
DPE/AM, sendo de sua competência:  

I - administração de pessoal;  

II - folha de pagamento; 

III - treinamento e desenvolvimento; 

IV – gestão do desempenho;  

V – psicologia organizacional;  

VI – assistência social, voltada para atendimento 
das necessidades, nesse âmbito, de membros e 
servidores.  

VII - monitorar e administrar o clima organizaci-
onal;  

VIII - desenvolver e executar programas, proje-
tos e ações, voltados à gestão de pessoas e ali-
nhados aos objetivos estratégicos da DPE/AM;  

IX - realizar atividades de relações interpessoais 
que contribuam para o desenvolvimento dos ser-
vidores e membros e favoreçam o comprometi-
mento, a integração, o reconhecimento, a valo-
rização e a produtividade, com foco na melhoria 
do desempenho organizacional da DPEAM.  

 

SEÇÃO I 

Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas 

Art. 32-C A Diretoria Adjunta de Gestão de Pes-
soas e Folha de Pagamento, subordinada à Di-
retoria de Gestão de Pessoas, tem sob sua res-
ponsabilidade a gestão de pessoas, a fo-
lha de pagamento e o cadastro, compe-
tindo lhe:  

I – realizar o controle da frequência dos servido-
res, seus vínculos, férias, licenças e afastamen-
tos;  

II - elaborar escala de férias dos membros e ser-
vidores, para publicação no diário oficial;  

III – realizar procedimentos necessários ao pro-
vimento de cargo efetivo de servidores(as) apro-
vados(as) em concurso público e ao provimento 
de cargo em comissão de servido-
res(as) da DPEAM;  

IV - realizar procedimentos necessários à posse 
dos(as) Defensores(as) Públicos(as) e aprova-
dos(as) em concurso público;  

V – supervisionar a lotação, remoção e disposi-
ção de servidores(as) da DPE/AM 

VI – executar a Avaliação de Desempenho Indi-
vidual e Institucional dos(as) servidores(as) da 
DPEAM;  
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VII – coordenar, controlar e supervisionar as ati-
vidades concernentes à vida funcional dos mem-
bros e servidores(as) da DPE/AM;  

VIII – coordenar, controlar e supervisionar as ati-
vidades inerentes à folha de pagamento dos 
membros e servidores(as) da DPE/AM;  

IX – disponibilizar relatórios mensais referente 
as lotações dos(as) servidores(as), remunera-
ções e diárias para fins de publicação no por-
tal da transparência;  

X - realizar outras atividades que lhe forem de-
terminadas na sua área de competência.  

SUBSEÇÃO I 

Gerência de Desenvolvimento do(a) Servidor(a) 

Art. 32-D A Gerência de Desenvolvimento do(a) 
Servidor(a) subordinada à Diretoria Ad-
junta de Gestão de Pessoas, compete:  

I – elaborar e implementar programas e projetos 
visando a qualificação profissional dos(as) ser-
vidores(as) da DPEAM, levando em considera-
ção as competências e habilidades necessá-
rias ao desempenho de suas atividades;  

II – planejar, coordenar e executar programas, 
projetos, ações sociais e campanhas preventi-
vas, visando minimizar situações patológi-
cas dos servidores(as);  

III – orientar, encaminhar e intervir para que seja 
assegurada ao(à) servidor(a) a concessão de li-
cença para tratamento de saúde;  

IV – realizar o levantamento de demandas para 
a intervenção do serviço social e psicologia dos 
membros e servidores;  

V – atuar junto aos(às) servidores(as) que 
aguardam aposentadoria, auxiliando-
os(as) na elaboração de novos proje-
tos de vida;  

VI – desenvolver e manter programas de saúde 
psicossocial e promover campanhas preventi-
vas de saúde e qualidade de vida no trabalho;  

VII – realizar, periodicamente, o levantamento 
das necessidades de capacitação e treina-
mento dos(as) servidores(as) e a promo-
ção de formação inicial e continuada;  

VIII – realizar outras atividades que lhe forem 
determinadas na sua área de competência.  

SUBSEÇÃO II 

Gerência de Registros Funcionais 

 Art. 32-E A Gerência de Registros Funcionais 
subordinada à Diretoria Adjunta de Ges-
tão de Pessoas, compete:  

I – instruir processos administrativos relaciona-
dos a direitos, vantagens, deveres de membros 
e servidores(as), bem como, orientar e fiscalizar 
a aplicação da legislação pertinente;  

II - elaborar cadastros e manter rigorosamente 
atualizados os registros funcionais e financeiros 
dos membros e servidores(as), bem como pro-
ceder às alterações necessárias e decorren-
tes de atos administrativos;  

III - registrar na ficha funcional as informações 
de membros e servidores(as) da investidura ao 
desligamento;  

IV – registrar na ficha funcional e manter os atos 
referentes a cargos de provimento efe-
tivo e em comissão;  

V - organizar e manter atualizada toda a docu-
mentação referente à vida funcional do membro 
e servidor(a);  

VI -  realizar outras atividades que lhe forem de-
terminadas na sua área de competência.  

SUBSEÇÃO III 

Gerência de Folha de Pagamento 
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 Art. 32-F A Gerência de Folha de Pagamento 
subordinada à Diretoria Adjunta de Gestão de 
Pessoas, compete:  

I - controlar, acompanhar e executar as ativida-
des inerentes à folha de pagamento dos mem-
bros e servidores(as), inclusive no que diz res-
peito à alíquotas previdenciárias;  

II - manter a base de dados atualizada para a 
elaboração das diversas rotinas internas e re-
messa de informações à Administração Supe-
rior;  

III – manter arquivo dos documentos relativos à 
produção da folha de pagamento da DPE/AM; 

VI - realizar procedimentos necessários a emis-
são para informe de rendimentos anual;  

V - controlar e verificar os dados de lançamentos 
(AMAZONPREV, INSS, Imposto de Renda) nas 
folhas de pagamento processadas;  

VI – instruir processo administrativo com memo-
rial de cálculo de valores a conceber ou a devol-
ver;  

VII - processar folhas de pagamento mensal, su-
plementares em geral e de décimo terceiro salá-
rio;  

VIII – executar lançamentos, alteração, exclusão 
e controle de pensões alimentícias dos servido-
res e membros  

IX - elaborar e ter sob sua responsabilidade as 
alterações cadastrais e financeiras referentes à 
folha de pagamento para encaminhamento em 
tempo hábil aos órgãos competentes;  

X - conferir e devolver, para análise da Adminis-
tração Superior dentro dos padrões estabeleci-
dos, os espelhos da folha de pagamento da 
DPE/AM com as devidas alterações;  

XI -  realizar outras atividades que lhe forem de-
terminadas na sua área de competência.  

Art. 3º Revogam-se os arts. 29, 30, 31 e 32.  

Art. 4º A Secretaria do Conselho Superior da 
DPE/AM elaborará texto consolidado da Resolu-
ção n.º 004/2019-CSDPE/AM, com as altera-
ções promovidas, no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da publicação da presente, e consolidará 
no sítio Eletrônico da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas.  

Art. 5º Esta Resolução entra em vi-
gor na data de sua publicação.  

Manaus, 6 de dezembro de 2021.  

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 
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