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EXTRATO

ESPÉCIE:  TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 004/2014-DPE/AM. 

CELEBRANTES:  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Amazonas  e  PRODAM  -  Processamento  de  Dados
Amazonas S.A. 

OBJETO:  O  presente  Termo  aditivo  tem  por  objeto
prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais
12  (doze)  meses,  com  base  na  Cláusula  Oitava  do
Contrato primitivo. 

DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2015. 

PRAZO:  12  (doze)  meses,  contados  de  01/10/2015  a
01/10/2016. 

VALOR:  O  valor  global  do  Contrato  é  R$  614.740,44
(seiscentos e quatorze mil, setecentos e quarenta reais e
quarenta  e  quatro  centavos)  e  o  valor  mensal  é  R$
51.228,37  (cinquenta  e  um mil,  duzentos  e  vinte  e  oito
reais e trinta e sete centavos. 

DOTAÇAO  ORÇAMENTARIA  E  EMPENHO:  -  As
despesas  com  a  execução  do  contrato  correrão,  no
presente  exercício,  à  conta  da  seguinte  dotação
orçamentária:  24701,  Programa  de  Trabalho:
14.126.3269.2150.0001, Natureza da Despesa: 33903957,
Fonte: 04010000, tendo sido emitida a Nota de Empenho
No.  00295,  em  14/09/2015,  no  valor  de  R$  153.685,11
(cento e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco
reais e onze centavos). O saldo restante, no valor de R$
461.055,33 (quatrocentos e sessenta e um mil, cinquenta e
cinco reais e trinta e três centavos), será empenhado no
exercício seguinte. 

FUNDAMENTO  DO  ATO: O  presente  Termo  Aditivo
encontra  amparo  legal  no  art.  57,  inciso  11,  da  Lei  n°
8.666/93,  conforme prevê a  Cláusula  Oitava do contrato
original.

DEFENSORIA PÚBLICA DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,
em Manaus, 24 de setembro de 2015.

PORTARIA N° 012/2015-GCG-DPE/AM 

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO  DO  AMAZONAS,  no  uso  de  suas  atribuições
legais de seu cargo, em especial o disposto no Art. 99, da
Lei Complementar do Amazonas N° 01, de 30 de março de
1990 e, 

CONSIDERANDO o  conhecimento de fatos, in  loco e  por
relatos verbais de servidores da instituição, em relação ao
desempenho de atribuições dos serviços da Defensoria por
profissional  que  também presta  serviço  de  advocacia  em
face da própria Instituição. 

CONSIDERANDO a vedação legal a respeito dos servidores
públicos exercerem a advocacia, conforme disposto no art.
49,  III  e  IV,  da  Lei  4.077/2014  (institui  o  Quadro  de
Servidores Auxiliares  da Defensoria Pública  do Estado do
Amazonas  e  o  respectivo  Plano  de  Cargos,  Carreiras  e
Remuneração e dá outras providências). 

CONSIDERANDO o  aspecto  ético  do  patrocínio  de
demanda judicial contra a Instituição em que serve, por parte
de profissional da advocacia. 

CONSIDERANDO as atribuições específicas de cada órgão
da  Defensoria  Pública  no  que  diz  respeito  à  sua
Administração,  desenvolvida  em  atos  concretos  de
recrutamento, admissão e lotação de servidores. 

RESOLVE: 

Art.  1°.  INSTAURAR SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA para
apurar o recrutamento, a admissão no quadro de servidores,
as atividades que desempenha e a compatibilidade entre o
exercício das atribuições dos serviços da Defensoria Pública
do Estado do Amazonas e das ações judiciais manejadas
contra  esta  Instituição  relativamente  ao  advogado  João
Paulo Marques dos Santos. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Manaus, 24 de setembro de 2015. 

PORTARIA N° 029/2015-ESUDPAM/DPE/AM 

DOC.: 00000.050388/2015-84 
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Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus - AM



D.O.E. DPE/AM - SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2015 ANO 1, EDIÇÃO 114, PÁG. 2/3

O  Defensor  Público  abaixo  subscrito,  DIRETOR  DA
ESCOLA  SUPERIOR  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições, 

CONSIDERANDO a  carência  de  conhecimento  da
população sobre as mais básicas noções de Direito e dos
mecanismos de acesso à Justiça; 

CONSIDERANDO que  a  Escola  Superior  da  Defensoria
Pública  do Estado do Amazonas deve cumprir  com sua
função  institucional  -  insculpida  no  art.  4°,  III  da  Lei
Orgânica Nacional  da Defensoria Pública  -  de educação
em direitos da população. 

CONSIDERANDO o sucesso da formação da I e II turma
de Defensores Populares; 

CONSIDERANDO as  disposições  da  Resolução  n°
38/2014-CDPE, e a necessidade de aperfeiçoamento dos
Defensores Públicos; 

RESOLVE: 

Art.  1°.  Instaurar  Curso  de  Formação  de  Defensores
Populares,  conforme  projeto  da  Escola  Superior  da
Defensoria  Pública,  registrado  sob  o  n°
20000.000088/2015 

Art. 2°. Convocar Defensores Públicos do Amazonas e de
outros Estados da Federação, interessados em atuar como
instrutores  no  Curso  de  Formação  de  Defensores
Populares na Capital. 

Parágrafo  único.  Serão  deferidas  apenas  8  (oito)
inscrições,  observando-se  a  ordem  cronológica  dos
pedidos de inscrição.

Art.  3°.  Convocar  Defensores  Públicos  interessados  em
atuar  como  instrutores  do  Curso  de  Formação  de
Defensores Populares nas suas respectivas Comarcas do
interior do Estado do Amazonas. 

Art. 4°. Abrir 130 (cento e trinta) vagas para inscrições, na
Capital,  para  a  população  interessada,  devendo  os
interessados  formalizarem  pedido  pelo  e-mail
inscricoesesudpam@defensoria.am.gov.br , ou na Sede da
Escola, localizada na Rua 24 de maio, n° 321, Centro. 

§1°. Os interessados devem ser maiores de 16 (dezesseis)
anos e devem instruir  o  pedido junto  com a carteira  de
identidade original, declaração de residência, telefone e e-
mail para comunicação. 

§2°. As inscrições podem ser feitas do dia 28 de setembro
à 19 de outubro de 2015. 

§3°. O resultado das inscrições será divulgado no site da
Defensoria  Pública  (www.defensoria.am.gov.br)  e  pelo  e-
mail cadastrado do interessado. 

§4°.  Os  pedidos  de  inscrição  recusados  serão
comunicados via e-mail. 

Art  5°.  O  curso  será  realizado  na  Capital  nos  dias:
26/10/2015,  29/10/2015,  03/11/2015,  06/11/2015,
13/11/2015, 16/06/2015, 23/11/2015 e 27/11/2015. 

§1°.  As  aulas  serão  ministradas  das  17:00  às  19:00,  no
auditório da Escola Superior da Defensoria. 

§2°.  No  dia  27/11/2015,  será  aplicada  avaliação  dos
participantes, no período das 19:00 às 21:00.

Art.  6°.  As  inscrições  dos  Defensores  interessados  em
ministrar  o  curso  deverão  ser  realizadas  pelo  e-mail
esudpam@defensoria.am.gov.br ,  no  período  de  28  de
setembro à 13 de outubro de 2015. 

Parágrafo  único.  O  Defensor  deverá  indicar,  no  ato  da
inscrição,  as  datas  e  as  matérias  de  interesse  conforme
projeto. 

Art. 7°. A Escola Superior da Defensoria Pública divulgará o
resultado  das  inscrições  e  a  composição  dos  calendários
das aulas no dia 14 de outubro de 2015, por memorando
circular e por aviso no site da Defensoria Pública do Estado
do Amazonas. 

Parágrafo único.  O Defensor  selecionado deverá ministrar
aula  no dia designado pela ESUDPAM, não se admitindo
alterações do calendário. 

Art.  8°.  Da  divulgação  do  resultado  das  inscrições,  o
Instrutor deverá encaminhar o material escrito e expositivo
para  a  Escola  Superior  da  Defensoria  Pública,  via  e-mail
esudpam@defensoria.am.gov.br ,  impreterivelmente  uma
semana antes da aula expositiva; 

Art. 9°. Os participantes serão certificados como Defensores
Populares quando registrada presença em 75% (setenta e
cinco por cento) das aulas, bem como com 50% (cinquenta
por cento) de aproveitamento na prova escrita. 

Parágrafo único. A certificação se dará em solenidade, no
dia  04  de  dezembro  de  2015,  no  Auditório  da  Escola
Superior da Defensoria Pública do Amazonas; 

Art.  10.  A  avaliação  positiva  dos  instrutores,  conforme
projeto,  implicará  no pedido de registo de elogio  na ficha
funcional. 

Art.  11.  A realização do Curso  nas  Comarcas  do  Interior,
demandará  o  fornecimento,  pelo  Defensor  de  local  de
realização das  aulas,  bem como a sua  responsabilização
pela  divulgação,  controle  de  inscrições  e  frequência,
devendo  apresentar  relatório  mensal  à  Escola  das
atividades. 

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

GABINETE  DO  DIRETOR  DA  ESCOLA SUPERIOR  DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em
Manaus, 24 de setembro de 2015. 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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ERRATA 

PORTARIA  N°  457/2015-GDPG/DPE/AM,  publicada  no
D.O.E.DPE/AM- edição 111 de 23 de setembro de 2015,
(pág. 3/5). 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO  II,  Erika  Naiana  D'Aquino  Pires,  Assessora,
matrícula n°000.287-9A. 

LEIA-SE: 

ANEXO  -  II,  Filadelfo  Moncayo  Gayma,  Assessor,
matrícula n° 000.258-5A. 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO  II,  Nazira  Marques  de  Oliveira,  Assessora,
matrícula n° 000.341-7A. 

LEIA-SE: 

ANEXO - II,  Adriele Maria Marinho Siqueira, Assessora,
matrícula n° 000.391-3A

 Manaus, 24 de setembro de 2015.

PORTARIA N° 456/2015-GDPG/DPE/AM 

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS, no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9°, inciso VIII, da Lei Complementar n°
01 de 30 de março de 1990, consolidada na forma do art.
9° da Lei Promulgada n° 51 de 21 de julho de 2004. 

CONSIDERANDO,  o  constante  no  Documento  n°
057103/2015- 36, datado de 18/09/2015. 

RESOLVE: 

CONCEDER à  servidora,  SEBASTIANA CAVALCANTE,
Assistente  Técnico de Defensoria,  matrícula  000.151-1A,
03  (três)  meses  de  Licença  Especial,  a  contar  de

19.10.2015  a  16.01.2016,  referente  ao  quinquênio  de
30.03.2005 a 29.03.2010. 

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

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de setembro de
2015.

PORTARIA N.° 463/2015-GDPG/DPE/AM 

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 9°, inciso VIII, da Lei Complementar n° 01 de 30 de
março  de  1990,  consolidada  na  forma  do  art.  9°  da  Lei
Promulgada n° 51, de 21 de julho de 2004 e art. 4°, inciso II
e  art.  9°,  inciso  II,  do  Regimento  Interno  da  Defensoria
Pública do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO o disposto no art.  2°,  da Resolução n°
041/2014-CSDPE/DPE/AM que regulamenta a criação e as
atribuições da Comissão de Licitação da Defensoria Pública
do Estado do Amazonas, 

RESOLVE 

I  -  EXCLUIR a  servidora  THAWANNY  GARCIA  MAIA,
matrícula n° 000.288-7A, ocupante do cargo de membro da
Comissão de Licitação, instituída pela Portaria n° 137/2015-
GDPG/DPE/AM,  publicada  no  Diário  Oficial  Eletrônico  da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas de 03.03.2015,
pág. 03, edição 2, Ano 1. 

II - INCLUIR em seu lugar a servidora  DAIA KANAMARA
DO NASCIMENTO SANTOS,  matrícula  n°  000.230-5A,  a
contar de 23 de setembro de 2015, para exercer cargo de
membro da Comissão de Licitação da Defensoria Pública do
Estado do Amazonas. 

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

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO  DO  AMAZONAS,  Manaus,  23  de  setembro  de
2015.

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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