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PORTARIA Nº 852/2021-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° 
20000.005905/2021-16, que trata de solicita-
ção de adiantamento em nome da servidora pú-
blica Natasha Cristine Teixeira de Oliveira. 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17.03.64; 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, in-
ciso II, alínea “a” da Lei nº 8.666, de 21.06.93, 
alterada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98, 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 a servidora pública Natasha Cristine Tei-
xeira de Oliveira, Assessora Técnica II, matrí-
cula nº 000.605-0A, no valor global de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), a ser depositado na 
Conta Corrente n° 0022929-6, Agência: 3704, 
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 despesas 
pequenas de Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física, no elemento de despesas 33903689; 
II – ESTABELECER, de acordo com a Resolu-
ção nº 43/2014 – CSDPE/AM, de 19 de setem-
bro de 2014, artigo 7º, que o prazo de aplicação 
deste Adiantamento é de 90 (noventa) dias, não 
devendo ultrapassar o término de exercício fi-
nanceiro; e prazo de 30 (trinta) dias, de acordo 
com o artigo 9º, para apresentação da respec-
tiva Prestação de Contas, contados da data 
imediata ao final do prazo de aplicação, sujei-
tando-se a tomada de contas, 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 aos tomadores. 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 06 de setembro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA Nº 853/2021-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° 
20000.005910/2021-29, do pedido de adianta-
mento em nome do servidor público José Ever-
ton Pires Bindá; 
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 José Everton Pires 
Bindá, Assessor Técnico II, matrícula nº 
000.467-7B, no valor global de R$ 8.000,00 
(oito mil reais), a ser depositado na Conta Cor-
rente n° 004375-3, Agência: 3739, Banco Bra-
desco, de acordo com os artigos 2° e 4º da Re-
solução nº 43/2014-CSDPE/AM, de 19 de se-
tembro de 2014, para custear despesas peque-
nas com materiais de consumo, no elemento de 
despesas 339030; 
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 
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(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, 06 de setembro de 2021. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 

 
PORTARIA Nº 854/2021-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° 
20000.005914/2021-15, que trata de solicita-
ção de adiantamento em nome da servidora pú-
blica Natasha Cristine Teixeira de Oliveira. 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17.03.64; 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, in-
ciso II, alínea “a” da Lei nº 8.666, de 21.06.93, 
alterada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98, 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 a servidora pública Natasha Cristine Tei-
xeira de Oliveira, Assessora Técnica II, matrí-
cula nº 000.605-0A, no valor global de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), a ser depositado na 
Conta Corrente n° 0022929-6, Agência: 3704, 
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 despesas 
pequenas de serviços de terceiros – Pessoa Ju-
rídica, no elemento de despesas 33903989; 
II – ESTABELECER, de acordo com a Resolu-
ção nº 43/2014 – CSDPE/AM, de 19 de setem-
bro de 2014, artigo 7º, que o prazo de aplicação 
deste Adiantamento é de 90 (noventa) dias, não 
devendo ultrapassar o término de exercício fi-
nanceiro; e prazo de 30 (trinta) dias, de acordo 
com o artigo 9º, para apresentação da respec-
tiva Prestação de Contas, contados da data 
imediata ao final do prazo de aplicação, sujei-
tando-se a tomada de contas, 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 aos tomadores. 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 06 de setembro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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