
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 025/2014 – CSDPE/AM (CONSOLIDADA II) 
 

Dispõe sobre o tiquete alimentação 
concedido aos Membros e servidores da 
Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e dá outras providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO a autonomia administrativa, orçamentária e financeira da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, conforme artigo 134, § 2º, da 
Constituição Federal, artigo 97-A da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 
1994, e artigo 2º da Lei Complementar nº 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o Normativo nº 004/2008 – GSEFAZ/GSEPLAN/GSEAD,GCGE, 
que deu origem ao Processo Administrativo nº 20000.000365/2014-55-DPE/AM, 
datado de 26 de fevereiro de 2014; 
 CONSIDERANDO o poder normativo do Conselho Superior no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, conforme artigo 11, caput, da Lei Complementar nº 
01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Superior em Reunião Ordinária 
realizada em 28 de abril de 2014, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º O tiquete alimentação será concedido aos Membros e servidores da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas que se encontram em efetivo exercício 
de suas funções em seu respectivo órgão de atuação ou lotação, nos meses do ano 
de competência, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 2º da presente resolução. 
 
§1º Considerar-se-á, para desconto do valor do tiquete alimentação, por dia normal 
não trabalhado e injustificado, após devidamente apurado pelo setor competente, a 
proporcionalidade de 01 (um) para 30 (trinta) dias. (Renumerado pela Resolução nº 
006/2020, publicada no DOE/DPE em 27.2.2020) 

 
§2º O Defensor Público Geral poderá, conceder, ao final de cada exercício, um valor 
extra de até 2 (dois) meses de tiquete alimentação, a cada servidor que se encontre 
em atividade, podendo tal benefício ser estendido aos militares, aos servidores 
cedidos e aos prestadores de serviço oriundos de contratos e/ou convênios 
celebrados entre esta Instituição e outros órgãos ou entidades, que exerçam 
atividades essenciais, na forma, condições e critérios estabelecidos nesta resolução, 
observada a disponibilidade financeira e orçamentária. (Alterado pela Resolução nº 
006/2020, publicada no DOE/DPE em 27.2.2020) 
 
Art. 2º É vedada a concessão do tiquete alimentação, a Membro ou servidor, nos 
seguintes casos: 
 
I – afastamento ou licença com perda de remuneração; 
II – disposição a outro Órgão ou esfera de Governo ou Poder, salvo quando a 
disposição se der com ônus para a Defensoria (Alterado pela Resolução nº 035/2014-
CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 03.07.2014); 
III – licença para tratamento de interesse particular; 
IV – dispensa das atribuições funcionais enquanto aguarda o ato de aposentadoria; 
V – afastamento por motivo de reclusão; 
VI – licença para concorrer ou exercer mandado eletivo; 
 
 



 

 
VII – outras licenças ou afastamento, a qualquer título, com 
prazo superior a 90 (noventa) dias, excetuando-se:  
 
a) licença para tratamento de saúde; 
b) licença por motivo de doença em pessoa da família, cônjuge ou companheiro; 
c) licença maternidade; 
d) afastamento para estudo ou missão, no interesse da Defensoria Pública; 
 
Parágrafo único - O membro ou servidor da Defensoria Pública colocado à disposição 
com ônus para a instituição somente fará jus à percepção do tiquete alimentação 
quando não receber a referida vantagem pelo Órgão de destino, mediante 
comprovação desta situação. (Alterado pela Resolução nº 035/2014-CSDPE/AM, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 03.07.2014). 
 
Art. 3º O tíquete alimentação é pessoal, intransferível e de responsabilidade do 
beneficiário. 
 
Art. 4º Em caso de perda, roubo, furto ou extravio, deverá o beneficiário comunicar 
o fato imediatamente ao Setor de Pessoal da Defensoria Pública, que adotará as 
providências necessárias junto à empresa responsável pela prestação do serviço. 
 
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na sua data de sua publicação. 
 
Manaus, 11 de março de 2020. 
 
 

 
RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 

DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 


