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Resolução nº 024/2018-CSDPE/AM 

  
 

Altera a Resolução nº 11/2018-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 necessidade de efetuar adequações ao texto da Resolução nº 
011/2018-CSDPE/AM 

  
RESOLVE: 

 
Art. 1º Os arts. 4º e 17, da Resolução n. 11/2018-CSDPE/AM passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

Art. 4º (...): 
 
(...) 
 
VI – encaminhamento à Gerência de Gestão de Pessoas, dos 
formulários de avaliação de desempenho individual 
devidamente preenchidos e assinados; 
 
VII - encaminhamento à Diretoria de Planejamento, dos 
resultados das metas setoriais fixada no início do ciclo; 
 
VIII – apuração das pontuações e publicação, até 31 de janeiro 
de cada ano, dos resultados das avaliações de desempenho 
individual; 
 
IX – apuração das metas setoriais e institucionais e publicação, 
até 31 de janeiro de cada ano, do resultado das metas 
institucionais; (NR) 
 
 
 
Art. 17. (...) 
 
(...) 
 
§4º Na hipótese de deferimento parcial ou de indeferimento do 
pleito, caberá recurso ao Defensor Público Geral, no prazo de 
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05 (cinco) dias, que o julgará em última instância, em 15 
(quinze) dias. (NR) 

 
 
Art. 2º Fica revogado o inciso III, do art. 15, da Resolução n. 11/2018-CSDPE/AM. 
 
 
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
todas as disposições em contrário.  

 
Publique-se e cumpra-se. 

 
Manaus, AM, 6 de dezembro de 2018. 

 
 
 

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

 

  

 
 


