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RESOLUÇÃO Nº 005/2017-CSDPE/AM 

 
 
Altera a Resolução nº 012/2016-CSDPE/AM, que 
regulamenta a concessão de férias aos Membros da 
DPE/AM 

 
 
 
O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no uso 
de suas atribuições legais, prevista no art. 11 da Lei Complementar nº 
01/1990. 
 
CONSIDERANDO a deliberação realizada na 3ª Reunião Ordinária do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, de 23 de 
fevereiro de 2017; 
 
RESOLVE:  
 
ALTERAR a Resolução nº 12/2016-CSDPE/AM que regulamenta a concessão 
de férias aos Membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nos 
seguintes artigos:  
 
Art. 1º Os arts. 11 e 16 da Resolução nº 12/2016-CDPES/AM passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
 
“Art. 11. É vedada a concessão de férias para o período em que Defensor 
Público esteja designado para atuar no plantão jurídico da Defensoria 
Pública ou enquanto inadimplente com o dever disposto no art. 89, XII, da 
Lei Complementar do Amazonas nº 01, de 30 de março de 1990. (NR) 
 
§1º O Defensor Público poderá, entretanto, fazer-se substituir, no plantão 
de que trata este artigo, em período integral ou parcial, desde que indique 
outro membro para a função, protocolando junto ao gabinete do Defensor 
Público Geral o competente expediente com a expressa anuência do 
substituto, no mesmo prazo do requerimento de suas férias. 
 
§2º O cumprimento do dever funcional previsto no art. 89, XII, da Lei 
Complementar do Amazonas nº 01, de 30 de março de 1990, será 
certificado pela Corregedoria Geral nos autos do processo de concessão de 
férias. 
 
Art. 16. (...) 
 
§ 3.º Caso o Defensor Público possua pendência na entrega dos relatórios 
mensais de atividades, considerado o mês anterior ao do gozo, a 
Corregedoria realizará a imediata comunicação ao Interessado e à Diretoria 
Administrativa quanto ao descumprimento do dever disposto no art. 89, XII, 
da Lei Complementar do Amazonas nº 01, de 30 de março de 1990. 
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§ 4.º Se as pendências não forem sanadas até 02 (dois) dias antes do início 
do gozo, considerar-se-ão indeferidas as férias anteriormente concedidas, 
cabendo ao Interessado a comprovação da regular quitação mediante 
certidão expedida pela Corregedoria Geral.” 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

      Manaus/AM, 2 de março de 2017. 
 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


