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Resolução nº 013/2019-CSDPE/AM  

 

 

Dispõe sobre a regulamentação do 
pagamento de Adicional de Acumulação 
dos Membros da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas nos incisos I e II 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 e IV do 
Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública Estado do Amazonas 
(Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM),  

 

Considerando a redação do art. 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 01/1990, 
que dispõe sobre o pagamento de Adicional de Acumulação, de natureza 
indenizatória, aos Membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

 

Considerando a publicação da entrada em vigor da Lei Complementar estadual nº 
196 de 13 de maio de 2019, que altera a Lei Complementar estadual nº 01, de 30 de 
março de 1990; 

 

Considerando a decisão unânime dos Membros do Conselho Superior em Reunião 
Extraordinária realizada em 29 de maio de 2019, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O Defensor Público designado para acumular outro órgão de atuação que 
esteja em efetivo funcionamento fará jus à Adicional de Acumulação, de natureza 
indenizatória, no percentual de 15% (quinze por cento) de seus vencimentos, a cada 
órgão de atuação acumulado, até o limite de duas cumulações. 

 

§1º. O limite acima estabelecido refere-se tão somente ao pagamento das 
cumulações, não impedindo que um Membro possa acumular mais de três órgãos de 
atuação, respeitada a conveniência e oportunidade, bem como a eficiente prestação 
do serviço público. 

 

§2º. O adicional de acumulação devido aos membros em atuação no interior do 
Estado restringir-se-á a uma única parcela do adicional no percentual de 15% (quinze 
por cento).  

 

Art. 2º. Os critérios para estabelecimento de substituição automática serão 
estabelecidos por ato do Defensor Público Geral, nos termos do art. 40 da Lei 
Complementar nº. 01/1990. 
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Art. 3º. O pagamento de mais de uma parcela de Adicional de Acumulação, em razão 
do acúmulo de atribuições em mais de dois órgãos de atuação, somente incidirá a 
partir da entrada em vigor da presente Resolução. 

 

Art. 4º. O pagamento do adicional de acumulação no percentual previsto no art. 1º 
dar-se-á apenas a partir de 1º de junho de 2019, permanecendo limitado a 10% (dez 
por cento), independentemente do número de órgãos acumulados, até 31 de maio de 
2019. 

 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Manaus (AM), 29 de maio de 2019.  

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa  
Defensor Público-Geral  

Presidente do Conselho Superior  

 

 

 

 


