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PORTARIA N° 008/2016-GCG-DPE/AM 

O  CORREGEDOR  GERAL  DA  DEFENSORIA
PÚBLICA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e  de
acordo com o previsto no art. 20 da Lei Complementar
Estadual n° 01 de 30 de março de 1990. 

CONSIDERANDO o  teor  da  Portaria  n°  001/2016-
GCG/DPE/AM,  que  publicou  as  comarcas  a  serem
correicionadas  em  caráter  ordinário,  no  período  de
janeiro a dezembro do ano de 2016. 

RESOLVE: 

Art.  1°  -  Publicar pauta de correição, conforme anexo
único desta portaria. 

Art. 2° - As correições serão realizadas pela equipe da
Corregedoria Geral, durante o horário de expediente dos
respectivos órgão de atuação. 

Art. 3° - O Defensor Público em exercício na Defensoria
Pública,  objeto  da  correição  a  ser  realizada,  deverá
providenciar  local  para  os  trabalhos  correicionais,
disponibilizando todos os arquivos físicos e eletrônicos. 

Art. 4°  - A Correição abrangerá processos em curso e
findos,  a  cargo  da  unidade  correicionada,  tomados
aleatoriamente. 

Art. 5° - A Correição observará, dentre outros fatores: 

I - a qualidade do serviço do Defensor Público, nos seus
aspectos jurídicos e protocolares; 

II - o cumprimento dos prazos legais; 

III - o cumprimento dos deveres e vedações legais dos
membros da Defensoria Pública; 

IV -  o  cumprimento das Resoluções,  Avisos  e  demais
Atos  emanados  pela  Administração  Superior  da
Defensoria Pública; 

V - a organização e a estrutura da Defensoria Pública
correicionada; 

VI  -  o  desempenho  das  atividades  dos  servidores  e
estagiários da Defensoria Pública correicionada; 

VII  -  o  relacionamento  com  os  assistidos,  com  as
autoridades, e com os serventuários; 

VIII - a conduta social, bem assim o conceito que fazem

a  respeito  do  Defensor  Púbico,  nos  seus  aspectos
morais, intelectuais e funcionais. 

IX sugestões e reivindicações para o aprimoramento do
desenvolvimento das funções defensoriais. 

Art. 6°  - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação,  com  ciência  individual  e  pessoal  de  cada
órgão de execução. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE  DO  CORREGEDOR  GERAL  DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS,
Manaus 1° de fevereiro de 2016. 

ANEXO ÚNICO 

Órgãos de Atuação a serem correicionados 

Datas das Correição Comarcas

03/02/2016 Itapiranga 

 

EXTRATO 

ESPÉCIE: TERMO  DE  CONTRATO  N°  001/2016-
DPE/AM 

PROCESSO: 20000.001246/2015-DPE/AM 

LICITAÇÃO: Portaria  n°  591/2015-GDPG-DPE/AM  de
inexigibilidade de procedimento licitatório. 

CONTRATANTES: Defensoria  Pública  do  Estado  do
Amazonas – DPE/AM e o Centro de Integração Empresa
Escola - CIEE. 

OBJETO: Serviços  de  Recrutamento  e  Seleção  de
Estagiários  para  a  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Amazonas. 

DATA DA ASSINATURA: 05 de janeiro de 2016. 
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