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ATO NORMATIVO Nº 07/2020-GDPG/DPE/AM 

 

Dispõe sobre o fechamento das uni-

dades, como medida de prevenção ao 

Coronavírus, causador da Covid-19, 

no âmbito da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no exercício das atribuições previstas no ar-

tigo 9º, da Lei Complementar n. 01 de 30 de março de 

1990, bem como nos artigos 97-A, incisos II e III, da Lei 

Complementar nº 80/1994; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Amazo-

nas decretou, no dia 16.03.2020, situação de emergência 

na saúde pública pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias e 

suspendeu atividades, eventos e ações pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para o enfrentamento inicial e combate ao 

novo coronavírus; 

CONSIDERANDO a necessidade de providências vi-

sando à redução das possibilidades de transmissão do co-

ronavírus, preservando-se as atividades da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º.  Fica determinado o fechamento de todas as uni-

dades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

ressalvada unidade onde se situa a Sede Administrativa, 

que absorverá, em regime excepcional, atendimentos pre-

senciais urgentes nos termos deste ato. 

§ 1.º As atividades dos órgãos de atuação serão executa-

das integralmente em regime de teletrabalho, observada 

a matriz de urgência definida por cada coordenação. 

§ 2.º Todos os atendimentos deverão ser agendados por 

meio do Disk 129 que, por sua vez, poderá, conforme o 

caso, encaminhar o assistido: 

a)  para atendimento telefônico ou por aplicativo de 

mensagens, mediante o fornecimento do tele-

fone do órgão de atuação; 

b) para triagem e digitalização de documentos no 

setor designado para esta tarefa no prédio da 

Sede Administrativa, caso esta medida não 

possa ser realizada por meio remoto. 

 

Art. 2.º. Ficam igualmente fechadas todas as unidades do 

interior do Estado, ressalvados os atendimentos urgentes 

em regime de plantão, por meio do telefone institucional 

de cada polo. 

§1º. O atendimento dar-se-á, preferencialmente, por meio 

telefônico, durante o horário convencional de expediente. 

§2º. Excepcionalmente, deverá ser designado algum co-

laborador para realizar a triagem e digitalização de docu-

mentos, caso tal medida não possa ser realizada por meio 

remoto. 

§3º. Os coordenadores de cada polo deverão providenciar 

ampla comunicação para o público acerca das medidas 

previstas neste ato. 
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Art. 3º. As Coordenações deverão disponibilizar todos os 

contatos telefônicos dos órgãos de atuação a elas vincu-

lados. 

Parágrafo único. Os responsáveis pelos órgãos de atua-

ção deverão manter o telefone disponível durante o horá-

rio normal de expediente, sem prejuízo da necessidade de 

consulta ao e-mail institucional e aos portais de intimação. 

Art. 4.º A Diretoria Administrativa, em conjunto com o 

Centro de Tecnologia da Informação, deverão adotar pro-

vidências para adequar os postos de trabalho do Disk 129 

visando à segurança e saúde dos colaboradores, além de 

adotar providências quanto à implementação de aplicativo 

de mensagens nos telefones institucionais. 

Art. 5º. Fica permitido o acesso às unidades, em caráter 

excepcional, nas vinte e quatro horas seguintes à publica-

ção deste ato, para obtenção de arquivos físicos e digitais, 

desde que autorizados pelo Defensor Público responsá-

vel, além de itens pessoais. 

Parágrafo único. Após o prazo previsto no caput, o 

acesso à unidade ficará sujeito a autorização pelo Defen-

sor Público Geral. 

 

Art. 6.º A Diretoria de Comunicação deverá providenciar 

ampla comunicação interna e externa quanto às medidas 

previstas neste ato.  

 

Art. 7º. O casos omissos serão dirimidos pelo Defensor 

Público Geral. 

 

Art. 8º. Ficam mantidos e prorrogados os Atos Normativos 

004, 005 e 006/2020-GDPG/DPE/AM, por 20 (vinte) dias, 

naquilo que não conflitarem com o presente ato. 

Art. 9º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, 

tendo validade pelo prazo inicial de 20 (vinte) dias, prorro-

gáveis a critério do Defensor Público-Geral. 

Manaus, 19 de março de 2020. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 

 
PORTARIA Nº 324/2020-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 9º, inciso XII da Lei Complementar nº 
01 de 30 de março de 1990, consolida na forma do art. 9º 
da Lei nº 51, de 21.07.2004, e 
 
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está 
diretamente relacionada ao acompanhamento de sua 
execução; 
 
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução 
do contrato administrativo será acompanhada e 
fiscalizada por representante da administração, 
especialmente designado para a função de gestor; 
 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor 
autoridade para acompanhar sistematicamente o 
desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita 
corrigir, no âmbito da sua esfera de ação e no tempo 
certo, eventuais irregularidades ou distorções existentes, 
RESOLVE: 
 
I-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 
58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, a MYLLENA 
DAYANE DA SILVA, matrícula nº 000.603-3 A para, sem 
prejuízo de suas atribuições, atuar como fiscal dos 
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Contratos indicados no quadro desta Portaria. 
 

Objeto do Contrato 
Nº do Con-
trato 

Constitui objeto a prestação de serviços de 
agenciamento de viagens, compreendendo 
os serviços de reserva, emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento de passagens 
aéreas nacionais e/ou internacionais. – UA-
TUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
LTDA 

  03/2017 

Constitui objeto a prestação de serviços de 
agenciamento, compreendendo os serviços 
de emissão, remarcação e cancelamento de 
bilhetes de passagens fluviais e terrestres 
intermunicipais no Estado do Amazonas, 
para atender as necessidades de desloca-
mento de servidores e colaboradores da De-
fensoria Pública do Estado do Amazonas. – 
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔ-
NIA LTDA. 

06/2018 

 
II - TORNAR SEM EFEITO as Portarias nº 558/2017 e 
n° 884/2018 que designaram os servidores Luis Claudio 
Figueiredo De Castro e Enedino De Oliveira Correa. 
 
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 19 de março de 
2020. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva  

Defensor Público Geral do Estado 
 
 

PORTARIA N.º 327/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso 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 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; 

RESOLVE: 
I – DESIGNAR a Defensora Pública Adriana Monteiro Ra-
mos Tenuta como Coordenadora do Disque Defensoria 
129, a contar de 1º de março de 2020. 
II – ATRIBUIR a Defensora a Gratificação pela Prestação 
de Serviço Especial, no nível 02, correspondente ao per-
centual de 10% sobre a remuneração básica na forma do 
art. 4º, da Resolução n. 23/2013/CSDPE/AM c/c artigo 72, 
VI da Lei Complementar nº 01/1990. 
III – REVOGAR a Portaria n.º 208/2020-GDPG/DPE/AM. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 19 de março de 2020. 

 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

 
 

Aviso de Licitação 
 

A Comissão de Licitação da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas – DPE/AM torna público, para 
conhecimento dos interessados, o seguinte 
procedimento licitatório: 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2020-CL/DPE/AM 

 
OBJETO: Formação de registro de preços para 
eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de publicação de avisos de 
licitação e afins, sob demanda, conforme 
especificações e condições definidas no Termo de 
Referência do Edital. 

 
Data e horário de início de recebimento das 
propostas: a partir do dia 20/03/2020 às 10:00 horas 
(horário de Brasília). 
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Data e horário da abertura da sessão do Pregão 
Eletrônico: 01/04/2020 às 10:00 horas (horário de 
Brasília). 

 
O Edital estará à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir do dia 
20/03/2020. 

 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública 
online pela INTERNET, através do portal de Compras 
Governamentais – Comprasnet-SIASG, com endereço 
eletrônico “www.comprasgovernamentais.gov.br”. 

 
Manaus, 19 de março de 2020. 

                     
Marco Aurélio Martins da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
 

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 6 

DE MARÇO DE 2020 

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 
às 14h, na sede da Defensoria Pública Geral do Estado 
do Amazonas, na sala de reuniões do Conselho Superior, 
reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho Superior, 
eleito em 29 de novembro de 2019 e empossado em 10 
de janeiro de 2020, sob a presidência do Exmo. Sr. De-
fensor Público-Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Con-
selheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros na-
tos e eleitos, Dr. Thiago Nobre Rosas, Dra. Melissa Souza 
Credie Borborema, pela 1ª Classe: Dr. Marco Aurélio Mar-
tins da Silva e Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta; pela 
2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha e Dra. Ca-
roline Pereira de Souza; pela 3ª Classe: Dr. Theo Eduardo 
Ribeiro Fernandes Moreira da Costa e Dr. Felipe Figuei-
redo Serejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Ga-
brielle Souza Vieira. Ausente justificadamente a Exma. 

Sra. Conselheira Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. Pre-
sente o Presidente da Associação dos Defensores Públi-
cos do Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Pú-
blico Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Constatado 
o quórum regular de funcionamento do Órgão Colegiado, 
foi declarada aberta a Reunião e o Conselho passou a de-
liberar. EXPEDIENTE. I - COMUNICAÇÕES DO PRESI-
DENTE E DOS CONSELHEIROS. O Exmo. Sr. Presi-
dente iniciou a reunião afirmando ser um dia de muita ale-
gria retornar, agora como Defensor Público-Geral, ao 
Conselho Superior e destacou que, muito em breve, con-
forme solicitou quando ainda era Conselheiro eleito, as 
reuniões serão gravadas e transmitidas, sendo o dia de 
hoje teste para ajustes. Informou que ainda está mon-
tando sua equipe, mas adiantou que a DPLAN e a DA se 
unirão e estão agora sob a direção da servidora Carol Or-
tiz, bem como uniu o DIT e o CTI sob a direção da servi-
dora Cristina Souza de Araújo e que a DAJAI ficou sob o 
comando do Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Marco Auré-
lio Martins da Silva. Explicou que, com o crescimento da 
Defensoria e a enorme demanda na atividade fim, optou 
por escolher servidores, na maioria, para estarem nas di-
retorias e deixar os Defensores Públicos em seus órgãos 
de atuação. Seguiu dizendo que pretende criar Coordena-
doria Temáticas voltadas às Defensorias Especializadas, 
em função de suas peculiaridades não se encaixarem, 
muita das vezes, nas Coordenadorias existentes atual-
mente. Após, destacou que, durante os quatro anos que 
compôs o Conselho Superior, entendeu ser o Colegiado 
um órgão mediador dos interesses da Instituição, dos 
Membros e servidores e pediu apoio dos Conselheiros 
para seguirem juntos na busca de soluções visando ao 
crescimento do Órgão. Por fim, informou sobre o 
workshop que está ocorrendo durante esta semana com 
os Defensores Públicos do interior, das comemorações 
pelos 30 (trinta) anos de criação da Defensoria Pública 
bem como seminário com Membros e Servidores para 
apresentar os projetos pensados para sua gestão.  Aberta 
a palavra, o Exmo. Sr. Presidente da ADEPAM, Dr. Arlindo 
Gonçalves dos Santos Neto parabenizou as Conselheiras 
pelo Dia da Mulher e felicitou o Presidente do Conselho 
pela seu ingresso como Defensor Público-Geral, afir-
mando que podem contar com o apoio da Associação dos 
Defensores Públicos. Por fim, o Exmo. Sr. Subdefensor 
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Público-Geral, Dr. Thiago Nobre Rosas, informou que 
também priorizou os Defensores Públicos na atividade 
fim, motivo pelo qual não convidou nenhum defensor para 
compor seu gabinete. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, 
DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 
20000.000204/2020-DPE/AM. INTERESSADO: WILSO-
MAR DE DEUS FERREIRA. ASSUNTO: ESTÁGIO PRO-
BATÓRIO. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. FELIPE FI-
GUEIREDO SEREJO MESTRINHO. Acolhido por unani-
midade o voto do Exmo. Sr. Relator que votou, diante da 
aptidão demonstrada no período de avaliação pelo Mem-
bro em estágio, pela confirmação na carreira do Defensor 
Público Wilsomar de Deus Ferreira, nos termos da pri-
meira parte do art. 16 da Resolução 040/2014 – 
CSDPE/AM. 2) PROCESSO Nº 20000.009514/2019-
DPE/AM. INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 28/2014-
CSDPE/AM. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. THEO 
EDUARDO RIBEIRO DA COSTA. Retirado de pauta. 3) 
PROCESSO Nº 20000.006285/2019-DPE/AM. INTERES-
SADO: GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FO-
LHA DE PAGAMENTO. ASSUNTO: PAGAMENTO DA 
MERITOCRACIA. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. 
MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA. Aprovado, 
por unanimidade, o voto da Exma. Sra. Relatora que as-
sim votou diante dos questionamentos apresentados pela 
Diretoria Administrativa: (i) O momento a ser considerado 
o fato gerador do adicional de desempenho é o dia 1° de 
julho de 2019, para os membros desta Instituição. Já para 
os servidores, especificamente no mês de maio do pre-
sente ano, o valor deve ser reajustado a partir de 
13/05/2019; (ii) Pelo pagamento proporcional do referido 
adicional a servidor que, porventura, venha a perder o vín-
culo durante o ciclo de apuração, desde que alcançados 
os critérios de elegibilidade; (iii e iv) Aos que ingressarem 
após o período de avaliação, ou aos que ingressarem du-
rante o ciclo de apuração, o recebimento proporcional ao 
lapso temporal trabalhado, desde que alcançados os cri-
térios de elegibilidade; (v) Definir como base de cálculo do 
adicional em questão os meses que compõem o trimestre 
imediatamente anterior à percepção da vantagem. 4) 
PROCESSO Nº 20000.000685/2020-DPE/AM. INTERES-
SADO: CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: PRO-

POSTA DE ENUNCIADO. PEDIDO DE VISTA: DRA. CA-
ROLINE PEREIRA DE SOUZA. Por unanimidade, foram 
aprovados os seguintes enunciados, que ficaram à dispo-
sição no site da Defensoria Pública, no campo Conselho 
Superior: ENUNCIADO: Pelo critério de obrigatoriedade 
de atuação defensorial, as atividades relacionadas às au-
diências de custódia e plantão judicial não serão conside-
radas, para efeito de promoção por merecimento. ENUN-
CIADO: No que tange à abrangência de interpretação 
quanto às “designações  extraordinárias ou mutirão/itine-
rante”, previstas nos incisos VII e VIII, do art. 17, da Re-
solução de nº. 004/2018- CSDPE/AM, somente será con-
sideradas computáveis aquelas exercidas a partir da 2ª. 
cumulação. ENUNCIADO: As acumulações serão consi-
deradas pontuáveis, para fins de promoção por mereci-
mento, como designação especial, na forma do inciso V, 
do art. 17, da Resolução n° 004/2018, apenas a partir da 
3ª (terceira). ENUNCIADO: Por possuir estrutura física 
própria, o Grupo de Trabalho Itinerante não se amolda às 
ações do projeto “Defensoria Pública Itinerante” na Co-
marca de Manaus, previsto no inciso III, do art. 17, da Re-
solução de nº. 004/2018- CSDPE/AM. ENUNCIADO. Não 
cabe interpretação extensiva a outros cargos não enume-
rados no inciso IX, do art. 17, da Resolução de nº. 
004/2018- CSDPE/AM, nem a proporcionalização do perí-
odo previsto. ENUNCIADO: Para efeito de pontuação do 
critério de “função de coordenador temático ou regional”, 
previsto no inciso VI, do art. 15, da Resolução de nº. 
004/2018- CSDPE/AM, não se admite interpretação ex-
tensiva. ENUNCIADO: O curso de formação de Defenso-
res Públicos ingressantes na carreira não será conside-
rado como item computável de participação, na condição 
de ouvinte, em “atividade de aperfeiçoamento jurídico pro-
movida pela Escola Superior da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas – ESUDPAM”, prevista no inciso X, do 
art. 16, da Resolução de nº. 004/2018- CSDPE/AM. 
ENUNCIADO: Desde que devidamente autorizadas pela 
DPE/AM, as participações de membros defensoriais em 
ações promovidas por outras instituições poderão ser pas-
síveis de pontuação, prevista no inciso V, do art. 17, da 
Resolução de nº. 004/2018- CSDPE/AM. Encerrada a vo-
tação dos Enunciados acima transcritos, o Exmo. Sr. Con-
selheiro Dr. Thiago Nobre Rosas, diante das discussões e 
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deliberações na presente acerca dos processos de pro-
moção por merecimento dos Membros da Defensoria Pú-
blica, comprometeu-se a apresentar na próxima reunião 
minuta de Resolução alterando a Resolução nº 004/2018-
CSDPE/AM. 5) PROCESSO Nº 20000.006403/2019-
DPE/AM. INTERESSADO: GERÊNCIA DE SERVIÇOS. 
ASSUNTO: REVISÃO DE METAS. CONSELHEIRO-RE-
LATOR: DR. MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA. 
Por unanimidade, o Colegiado acolheu o voto do Exmo. 
Sr. Relator que, considerando a impossibilidade de coleta 
e apuração dos dados relativos Gerência de Serviços, e 
que ainda serão indicadas as atividades a serem conside-
radas para alcance da meta setorial e a forma de avalia-
ção da meta pela Diretoria de Planejamento, votou pelo 
reconhecimento do cumprimento da meta setorial da Ge-
rência de Serviços desde 25 de julho de 2019 (data da 
contestação apresentada pela Gerência de Serviços Ge-
rais) até a modificação da Norma regente por este Egrégio 
Conselho após estudo técnico e manifestação da DE-
PLAN quanto a forma de avaliação de cumprimento da 
meta e demais providências necessárias. 6) PROCESSO 
Nº 20000.006563/2019-DPE/AM. INTERESSADO: ANA 
KAROLINE DOS SANTOS PINTO. ASSUNTO: RE-
CURSO – MERITOCRACIA. CONSELHEIRO-RELA-
TOR: DR. THEO EDUARDO RIBEIRO DA COSTA. Por 
unanimidade, o Colegiado acompanhou o voto do Exmo. 
Sr. Relator que votou pela procedência do recurso, bem 
como estendo os efeitos desta decisão em relação à meta 
do 4º Trimestre de 2019, com amparo na teoria dos moti-
vos determinantes e nos princípios da celeridade proces-
sual, da eficiência dos atos administrativos, da segurança 
jurídica, da vedação das decisões conflitantes e da não 
surpresa e determinou a redução em 70% da meta do 2º 
e do 4º Trimestres de 2019, bem como a remessa dos au-
tos para a Diretoria de Planejamento e Gestão para tomar 
as devidas providências, no sentido de readequação do 
percentual fixado. 7) PROCESSO Nº 20000.001525/2020-
DPE/AM. INTERESSADO: CORREGEDORIA-GERAL. 
ASSUNTO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLU-
ÇÃO Nº 012/2016-CSDPE/AM. Aprovada por unanimi-
dade. 8) PROCESSO Nº 20000.000884/2020-DPE/AM. 
INTERESSADO: DEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: 
EXECUÇÃO FINANCEIRA-FUNDEP. Aprovada por una-
nimidade. 9) PROCESSO Nº 20000.000047/2019-

DPE/AM. INTERESSADO: LEONARDO FIGLIUOLO. 
ASSUNTO: PRONTUÁRIO INDIVIDUAL. CONSE-
LHEIRO-RELATOR: DR. FELIPE FIGUEIREDO SE-
REJO MESTRINHO. Por unanimidade, o Conselho Supe-
rior acolheu o voto do Exmo. Sr. Relator que votou pela 
regularidade da participação do Interessado no Programa 
de Estímulo ao Aperfeiçoamento, em virtude do atendi-
mento da integralidade das normas presentes na Resolu-
ção 019/2013-CSDPE/AM, com a determinação de enca-
minhamento das cópias do trabalho de conclusão de 
curso para a Escola Superior da Defensoria Pública ESU-
DPAM para o depósito em seus arquivos. E por não haver 
mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente do Con-
selho Superior deu a presente sessão por encerrada, às 
18:10h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva 
do Conselho Superior, digitei a presente ata, que vai por 
todos assinada.  
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 009/2020-CSDPE/AM 
 
Altera a Resolução nº 04/2012-CSDPE/AM para dispor 
sobre a transmissão das reuniões do Conselho Supe-
rior. 
 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições 
legais previstas no artigo 18, incisos I e XX da Lei Comple-
mentar nº 01, de 30 de março de 1990, conforme texto con-
solidado publicado no DOE de 21 de março de 2005, e no 
artigo 14, incisos I e III do Regimento Interno do Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
por decisão unânime de seus membros presentes na Reu-
nião Ordinária de 18 de março de 2020,  
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º O artigo 22 da Resolução nº 04/2012-CSDPE/AM 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
“Art. 22. As sessões do Conselho Superior serão públicas 
e transmitidas na rede mundial de computadores por meio 
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de canal no Youtube, em link disponibilizado pelo Centro 
de Tecnologia da Informação, e suas decisões deverão ser 
fundamentadas e publicadas no Diário Oficial Eletrônico da 
Instituição.” 
.............................................................................................
.............................................................................................
....................... 
§5º “Ato do Defensor Público Geral regulamentará a trans-
missão de que trata o caput.” (NR)  
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
 
 
Publique-se e cumpra-se. 
 
Manaus/AM, 19 de março de 2020. 
 

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

 
 

RESOLUÇÃO Nº 008/2020-CSDPE/AM 
  

Altera Resolução nº 004/2018-
CSDPE/AM, que Regulamenta os 
critérios de promoção por mere-
cimento dos Membros da Defen-
soria Pública do Estado do Ama-
zonas. 

 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribui-
ções 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 In-
terno 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 18 de março de 2020, RESOLVE ALTERAR 
DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 004/2018-
CSDPE/AM, nos seguintes termos: 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º O parágrafo único, do art. 10, da Resolução nº 
004/2018-CSDPE/AM, passará a ser numerado como 
parágrafo primeiro. 
 
Art. 2º Fica criado o parágrafo segundo no art. 10, da 
Resolução nº 004/2018-CSDPE/AM, com a seguinte re-
dação: 
 
“§2º Caberá ao candidato indicar em seu requerimento 
todos os itens em que tenha interesse em pontuar, bem 
como apresentar os respectivos documentos acostados, 
sob pena de não apreciação do indicador em avaliação, 
podendo o Conselho Superior fazer o reenquadramento 
legal do item (N.R)” 
 
Art. 3º Fica criado parágrafo único, do art. 17, da Reso-
lução nº 004/2018-CSDPE/AM, com a seguinte redação: 
 
“Parágrafo único: para fins do inciso V, do art. 17, da 
Resolução nº 004/2018-CSDPE/AM, o Defensor Público 
Geral, no ato de designação, estabelecerá se a ação 
será enquadrada como designação especial, referindo-
se a cada período de participação (manhã/tarde, dia/se-
mana, mês/semestre).” 
 
Art. 4º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM 
elaborará texto consolidado da Resolução n.º 004/2018-
CSDPE/AM, com as alterações promovidas, no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da publicação da presente, e o 
Presidente do CSDPE/AM fará publicar no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM. 
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Manaus/AM, 19 de março de 2020. 
 

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

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 004/2018-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.011135/2019-26/DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas — DPE/AM e a empresa SAAE Parintins — 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto pror-
rogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 12/03/2020 a 12/03/2021, com base 
na Cláusula Sétima do contrato primitivo. E o reajuste de 
3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento) da tarifa 
conforme o Decreto n° 07/2019- PGMP/GAB/SAAE e 
cláusula nona do contrato primitivo. 

DATA DA ASSINATURA: 09 de março de 2020. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 12/03/2020 à 
12/03/2021, prorrogável na forma da Lei. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As 
despesas com a execução do presente instrumento 
correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
Unidade Orçamentária 24101, Programa de Trabalho 
14.122.0001.2087.0001, Fonte Recurso 01000000, 
Natureza da Despesa 33903944, tendo a 
CONTRATANTE emitido em 19/02/2020 a Nota de 
Empenho N° 2020NE00212, no valor de R$ 1.037,50 
(Um mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), 
Ficando para o exercício seguinte o valor estimado de R$ 
207,50 (Duzentos e sete reais e cinquenta centavos), que 
ocorrerá à conta da dotação que for consignada no 
orçamento vindouro.  

 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO, em Manaus, 09 de março de 2020. 

 

 

 

Ricardo Queiroz de Paiva  
Defensor Público Geral do Estado 
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