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RESOLUÇÃO Nº 16/2018-CSDPE/AM 

Altera as Resoluções nºs 012/2016-CSDPE e 

024/2017-CSDPE/AM  

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas exercer as atividades consultivas, normativas e decisórias, nos 

termos do art. 102, da LC n.º 80/1994 c/c art. 18 da LC n. 01/90 e art. 1º do Regimento 

Interno do CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO a decisão do Colegiado durante a 14ª Reunião Ordinária de 2018, 

realizada em 24 de julho de 2018. 

RESOLVE: 

Art. 1º O Artigo 2º da Resolução nº 012/2016-CSDPE/AM passa a vigorar acrescido 

de um parágrafo único, com a seguinte redação: 

“Art. 2º (...) 

Parágrafo único. O Membro poderá requerer a conversão em pecúnia de 1/3 

de suas férias anuais individuais.” 

Art. 2º O Artigo 4º da Resolução nº 012/2016-CSDPE/AM passa a vigorar acrescido 

de um parágrafo único, com a seguinte redação: 

“Art. 4º (...) 

Parágrafo único. O membro que optar por converter em pecúnia 1/3 (um 

terço) do período de férias a que fizer jus, deverá manifestar a citada opção, 

no momento da elaboração da escala anual de férias, oportunidade em que 

também indicará o usufruto dos dias remanescentes.” 

Art. 3º O Artigo 7º da Resolução nº 012/2016-CSDPE/AM passa a vigorar acrescido 

de um parágrafo único, com a seguinte redação: 

“Art. 7º (...) 
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Parágrafo único. Nas hipóteses em que o membro optar por converter em 

pecúnia 1/3 (um terço) do período de férias anual, fica permitido o 

fracionamento da fruição de férias em períodos mínimos de 10 (dez) dias.” 

Art. 4º A Resolução nº 012/2016-CSDPE/AM passa a vigorar acrescida dos artigos 5º-

A e 18-A, com a seguinte redação: 

“Art. 5º-A. A Escala anual de férias deverá indicar o mês em que o membro 

perceberá a conversão em pecúnia do 1/3 de suas férias do exercício, 

podendo o desembolso ser dividido em 02 (duas) parcelas a critério da 

Administração, observada a disponibilidade orçamentário-financeira da 

Instituição.” 

“Art. 18-A. As despesas decorrentes de conversões de férias em pecúnia, 

estarão sujeitas aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e à 

disponibilidade financeira e orçamentária desta Instituição.” 

Art. 5º O Artigo 2º da Resolução nº 024/2017-CSDPE/AM passa a vigorar acrescido 

de um §7º, com a seguinte redação: 

“§7º O servidor poderá requerer a conversão em pecúnia de 1/3 de suas 

férias anuais individuais.” 

Art. 6º O Artigo 3º da Resolução nº 024/2017-CSDPE/AM passa a vigorar acrescido 

de um §7º, com a seguinte redação: 

“§7º O servidor que optar por converter em pecúnia 1/3 (um terço) do período 

de férias a que fizer jus, deverá manifestar a citada opção, no momento da 

elaboração da escala anual de férias, oportunidade em que também indicará 

o usufruto dos dias remanescentes.” 

Art. 7º O Artigo 5º da Resolução nº 024/2017-CSDPE/AM passa a vigorar acrescido 

de um Parágrafo único, com a seguinte redação: 

“Parágrafo único. A Escala anual de férias deverá indicar o mês em que o 

servidor perceberá a conversão em pecúnia do 1/3 de suas férias do 

exercício, podendo o desembolso ser dividido em 02 (duas) parcelas a critério 
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da Administração, observada a disponibilidade orçamentário-financeira da 

Instituição.” 

Art. 8º A Resolução nº 024/2017-CSDPE/AM passa a vigorar acrescida do artigo 16-A, 

com a seguinte redação: 

“Art. 16-A. As despesas decorrentes de conversões de férias em pecúnia, 

estarão sujeitas aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e à 

disponibilidade financeira e orçamentária desta Instituição.” 

Art. 9º O membro ou servidor que tiver interesse na conversão em pecúnia de 1/3 de 

suas férias anuais individuais referente ao ano de 2018, deverá encaminhar 

requerimento ao Defensor Público Geral até o dia 10 de agosto de 2018. 

Parágrafo único. O deferimento da conversão ficará condicionado a estudo de 

impacto orçamentário-financeiro, podendo sua concessão ser fracionada em 02 (duas) 

parcelas, observado o critério de antiguidade para fins de desembolso. 

Art. 10. O Defensor Público Geral poderá anualmente fazer publicar edital permitindo 

a conversão em pecúnia das férias anteriores ao período do ano em vigência, após 

estudo de impacto orçamentário e financeiro que indicará a quantidade de dias a 

serem convertidos. 

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor da data da sua publicação do Diário 

Eletrônico da DPE/AM. 

 

Manaus (AM), 25 de julho de 2018. 

  

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior  

 

 


