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PORTARIA N.º 1.100/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990. 
 

RESOLVE: 
I - DESIGNAR o Defensor Público de 2ª Classe, 
Dr. Everton Sarraf Nascimento, para exercer 
cumulativamente suas funções na 10ª 
Defensoria Pública Forense Criminal de 1º 
Grau, nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 
2018; 
II - DESIGNAR a Defensora Pública de 2ª 
Classe, Dra. Priscila Ferreira de Lima, para 
exercer cumulativamente suas funções na 1ª e 
na 2ª Defensoria Pública Especializada em 
Execução Penal dos Regimes Fechado, 
Semiaberto e Aberto, nos dias 05, 06 e 07 de 
dezembro de 2018; 
III – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 10% (dez por cento), 
proporcional aos dias supracitados, sobre os 
vencimentos dos Defensores Públicos 
mencionados neste ato, na forma do art. 40, § 
3º, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 
de março de 1990, desde que os membros já 
não perceba a vantagem em razão de outra 

cumulação simultânea. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 03 de dezembro de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 1.101/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990. 
 

RESOLVE: 
I - RETIFICAR a Portaria n° 1.044/2018-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, ano 4, Ed. 878, págs. 
2, 3 e 4, publicada no dia 12 de novembro de 
2018, em relação ao período especificado no 
item VII, que designou o Defensor Público de 
2ª Classe, Dr. Arthur Sant’anna Ferreira 
Macedo, para exercer cumulativamente suas 
funções na 10ª Defensoria Pública Forense 
Criminal de 1º Grau, no período de 03 a 19 de 
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dezembro de 2018; 
II - RETIFICAR a republicação da Portaria n° 
1.044/2018-GDPG/DPE/AM, publicada no 
Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, ano 4, Ed. 
883, págs. 1, 2 e 3, publicada no dia 23 de 
novembro de 2018, em relação ao período 
especificado no item X, que designou o 
Defensor Público de 2ª Classe, Dr. Arthur 
Sant’anna Ferreira Macedo, para exercer 
cumulativamente suas funções na 10ª 
Defensoria Pública Forense Criminal de 1º 
Grau, no período de 03 a 19 de dezembro de 
2018;  
III - DESIGNAR o Defensor Público de 2ª 
Classe, Dr. Arthur Sant’anna Ferreira Macedo, 
para exercer cumulativamente suas funções 
na 10ª Defensoria Pública Forense Criminal de 
1º Grau, nos dias 03 e 04 de dezembro de 
2018 e a partir do dia 10 de dezembro de 2018. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 03 de dezembro de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 1.102/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual 

n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990. 
 

RESOLVE: 
I - DESIGNAR a Defensora Pública de 2ª 
Classe, Dra. Karlla Alynne Queiroz D’Oliveira, 
para exercer cumulativamente suas funções 
na Defensoria de  Atendimento à Mulher em 
Situação de Violência Doméstica, no dia 04 de 
dezembro de 2018; 
II - DESIGNAR a Defensora Pública de 2ª 
Classe, Dra. Hélvia Socorro Fernandes Castro 
Pereira, para exercer cumulativamente suas 
funções na Defensoria de Atendimento à 
Mulher em Situação de Violência Doméstica, 
no período de 03 a 07 de dezembro de 2018; 
III – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 10% (dez por cento), 
proporcional ao período supracitado, sobre os 
vencimentos das Defensoras Públicas 
mencionadas neste ato, na forma do art. 40, § 
3º, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 
de março de 1990, desde que os membros já 
não percebam a vantagem em razão de outra 
cumulação simultânea. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 03 de dezembro de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 1.105/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
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inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990. 
 

RESOLVE: 
I - DESIGNAR o Defensor Público de 1ª Classe, 
Dr. Miguel Henrique Tinoco de Alencar, para 
exercer cumulativamente suas funções na 
Defensoria Pública Especializada de Custódia 
e Flagrantes, a partir do dia 01 de dezembro de 
2018; 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 10% (dez por cento), 
proporcional ao período supracitado, sobre os 
vencimentos do Defensor Público mencionado 
neste ato, na forma do art. 40, § 3º, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990, desde que o membro já não perceba 
a vantagem em razão de outra cumulação 
simultânea. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 03 de dezembro de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 1.108/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
da Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 9º, incisos 
VIII, XVIII e XXV, da Lei Complementar 
Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, e 
alterações posteriores; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 52 e 
53 da Lei n.º 4.077, de 11 de setembro de 
2014, que institui o Plano de Cargos, Carreiras 
e Remunerações dos servidores auxiliares da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO que a Lei acima 
mencionada, em seu Anexo VIII, estabelece o 
novo Quadro de Funções Gratificadas; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.008312/2018-14, datado de 30/11/2018; 

RESOLVE: 
DESIGNAR, a contar de 13/11/2018, o servidor 
Afonso Luiz Costa Lins Júnior, Analista 
Técnico de Defensoria, matrícula 000.129-5A, 
para exercer a Função Gratificada FGS-2, 
Assessoramento Especial, previsto na Lei 
Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, 
que instituiu o Quadro de Servidores Auxiliares 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
e o respectivo Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 04 de dezembro de 2018. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 1.109/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
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ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.006400/2018-73, datado de 14/09/2018;  

RESOLVE: 
INCLUIR, os Defensores Públicos Danilo 
Germano Ribeiro Penha, Everton Sarraf 
Nascimento e João Carlos Bemerguy Camerini, 
na Portaria nº 829/2018-GDPG/DPE/AM, 
publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM, edição 835, de 31/08/2018 e 
republicada no dia 11/09/2018, edição 838. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 04 de dezembro de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

RESOLUÇÃO N.º 002/2017 - CSDPE/AM 

(CONSOLIDADA II) 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
exercício de sua atribuição regulamentadora 
na forma da Lei Complementar amazonense nº 
01, de 30 de março de 1990 e suas alterações 
posteriores; 

CONSIDERANDO as autonomias funcional, 
administrativa e financeira conferidas à 

Defensoria Pública, por meio do art. 134, § 2º, 
da Constituição Federativa da República 
Brasileira; 

CONSIDERANDO a previsão de vantagem 
aos membros e servidores da Defensoria 
Pública do Amazonas (DPE/AM) no art. 72, V, 
da Lei Complementar nº 01, de 30 de março de 
1990, e no art. 31, IV, da Lei nº 4.077, de 11 de 
setembro de 2014; 

CONSIDERANDO a necessidade de nova 
disposição sobre a concessão de diárias e 
passagens e atualização de valores, no âmbito 
da DPE/AM, para, a partir de novas diretrizes, 
aperfeiçoar e dinamizar o procedimento interno; 

CONSIDERANDO a decisão unânime do 
Conselho Superior, em Reunião Extraordinária 
datada de e de fevereiro de 2017,  

RESOLVE: 

Art. 1º O Membro ou servidor, no efetivo 
exercício do respectivo cargo ou função, que 
se deslocar, em caráter eventual, transitório e 
em razão de serviço para localidade diversa de 
sua unidade de lotação, fará jus à percepção 
de diárias, para atender despesas com 
alimentação, hospedagem e locomoção 
urbana, sem prejuízo do custeio das 
passagens. 

 

CAPÍTULO I 

DA SOLICITAÇÃO  

 

Art. 2º As diárias deverão ser solicitadas ao 
Defensor Público-Geral, observado o seguinte:  

I – a solicitação da viagem deverá ser realizada, 
sempre que possível, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias, podendo o 
Defensor Público-Geral autorizar a viagem 
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solicitada em prazo inferior, desde que 
devidamente justificada as razões do não 
cumprimento do prazo estabelecido neste 
inciso;  

II – na hipótese em que seja comprovada a 
necessidade de afastamento por período 
superior ao previsto, e desde que autorizada a 
sua prorrogação pelo Defensor Público-Geral, 
os membros ou servidores farão jus à 
complementação das diárias correspondentes 
aos dias prorrogados;  

III – serão de inteira responsabilidade do 
membro ou servidor eventuais alterações de 
percurso ou de datas e horários de 
deslocamento, quando não autorizadas;  

IV – nas solicitações de deslocamento para 
participação em curso de aperfeiçoamento, 
seminários, palestras e congressos 
promovidos por entidades das áreas 
profissionais pertinentes, o requerimento 
deverá ser instruído com documentação que 
conste conteúdo programático, local e período 
de realização do evento; 

V – nas solicitações de deslocamento 
decorrentes de ajustes ou designações 
oriundas da Corregedoria Geral, esta deverá 
indicar expressamente na solicitação o dia de 
partida e o dia de retorno do membro e/ou 
servidor designado; 

VI – o afastamento com início na sexta-feira, 
bem como as diárias que incluam sábado, 
domingo ou feriado, somente serão 
autorizadas em caráter de emergência ou 
quando expressamente justificada pelo 
requerente, estando seu reconhecimento e 
autorização de pagamento condicionados à 
aceitação da justificativa pelo Defensor 
Público-Geral.  

 

Art. 3º De forma excepcional, o membro ou 
servidor poderá solicitar o reconhecimento das 
diárias referentes a deslocamento previamente 
efetuado, desde que devidamente 
comprovado, no ato do requerimento, 
mediante apresentação de atas de reuniões, 
audiências, sessões, declarações ou outro 
meio idôneo que ateste o deslocamento. 

Parágrafo único. A solicitação de 
reconhecimento será acompanhada de 
declaração que ateste, assumindo inteira 
responsabilidade nas esferas administrativa, 
cível e penal, o não recebimento de diárias ou 
de indenizações de custos.  

 

CAPÍTULO II  

DA CONCESSÃO 

 

Art. 4º A concessão das diárias ficará 
condicionada à disponibilidade orçamentária 
da DPE/AM e, obrigatoriamente, observará: 

I – compatibilidade dos motivos do 
deslocamento com o interesse público;  

II – pertinência entre o motivo do deslocamento 
e as atribuições do cargo ou função 
desempenhadas; 

III – autorização da concessão de diárias pelo 
Defensor Público-Geral; 

IV – publicação do ato concessivo no Diário 
Oficial Eletrônico da DPE/AM.  

§ 1º. A concessão de diárias ao Defensor 
Público-Geral será analisada pelo 
Subdefensor Público-Geral ou, em sua 
ausência, pelo Corregedor-Geral.  

§ 2º. Na publicação do ato concessivo, deverá 
constar nome do membro ou servidor, cargo ou 
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função, origem e destino, objetivo ou 
justificativa do deslocamento, período de 
afastamento, quantidade de diárias e valor 
despendido.  

§ 3º. Em caso de viagem para realização de 
diligência sigilosa, a publicação a que se refere 
o parágrafo anterior será feita a posteriori.  

 

Art. 5º O Defensor Público-Geral poderá 
conceder, de ofício, diárias a servidor ou 
membro por ele designado, nos termos do art. 
1º desta Resolução. 

 

Art. 6º As diárias serão concedidas por dia de 
afastamento da localidade de exercício, 
incluindo-se o dia de partida e o de chegada, 
conforme os valores constantes na tabela do 
Anexo I. 

§ 1º O valor da diária será reduzido pela 
metade, se: 

I - o deslocamento não exigir pernoite fora da 
localidade de exercício; 

II - a chegada, no dia de retorno à localidade 
de exercício, ocorrer antes das 12h00min; 

III - a despesa com hospedagem for, por 
qualquer forma, custeada por outro órgão ou 
entidade. 

§ 2º Não haverá pagamento de diária quando 
o retardamento da viagem for motivado pela 
empresa transportadora, a qual ficará 
responsável pelo fornecimento de 
hospedagem, alimentação e transporte, nos 
termos da legislação pertinente. 

§ 3º Ocorrendo adiamento da viagem em prazo 
superior a 15 (quinze) dias, o membro ou 
servidor devolverá as diárias e os bilhetes das 
passagens, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, contados a partir do recebimento da 
informação do adiamento do evento, que 
poderá ser feita por qualquer meio de 
comunicação.  

 

Art. 7º Ao membro ou servidor que se deslocar 
para participar de evento com duração superior 
a 45 (quarenta e cinco dias), será concedido o 
percentual de 60% (sessenta por cento) dos 
valores constantes na tabela do Anexo I. 

 

Art. 8º Será concedido, nas viagens em 
território nacional e dentro do Estado do 
Amazonas, o adicional correspondente a 40% 
(quarenta por cento) do valor básico da diária, 
para cobrir despesa de deslocamento do local 
de embarque e de desembarque até o local de 
trabalho, ou hospedagem, e vice-versa. 
(Alterado pela Resolução nº 022/2018-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
8.11.2018) 
 

 

Parágrafo único. Quando o deslocamento 
compreender mais de uma cidade de destino, 
o adicional de que trata este artigo poderá ser 
concedido mais de uma vez, a critério da 
Administração. 

 

CAPÍTULO III  

DAS VIAGENS INTERNACIONAIS 

 

Art. 9º As viagens internacionais serão 
expressamente autorizadas pelo Defensor 
Público-Geral e submetidas ao procedimento 
previsto nesta Resolução. 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2018 Ano 4, Edição 891 Pág. 
7/10 

 

 

 

Art. 10. As diárias internacionais serão 
concedidas a partir da data do afastamento do 
território internacional e contadas 
integralmente do dia de partida até, inclusive, o 
dia de retorno. 

§ 1º Será concedida diária nacional integral, se 
o afastamento exigir pernoite em território 
nacional, fora da sede. 

§ 2º Será concedida diária nacional integral, se 
o retorno à sede ocorrer no dia seguinte ao da 
chegada em território nacional. 

§ 3º O valor da diária, nas duas hipóteses 
anteriores, será reduzido à metade, quando da 
incidência da previsão do art. 6º, § 1º, III, desta 
Resolução. 

§ 4º Se, no curso do afastamento, a despesa 
com hospedagem for, por qualquer forma, 
custeada por outro órgão ou entidade, o valor 
da diária internacional também será reduzido à 
metade. 

§ 5º Não será concedida a hipótese prevista no 
§ 1º, se o afastamento do território nacional 
ocorrer no mesmo dia do da sede. 

§ 6º Não será concedida a hipótese prevista no 
§ 2º, se a chegada em território nacional 
ocorrer no mesmo dia do retorno à sede. 

 

Art. 11. O membro ou servidor poderá optar 
pelo recebimento das diárias em moeda 
brasileira, sendo o valor, nesse caso, 
convertido pela taxa de câmbio do dia da 
emissão da ordem bancária. 

Parágrafo único. Em caso de opção pelo 
recebimento das diárias em moeda estrangeira, 
dólares ou euros, caberá à Defensoria Pública 
proceder à aquisição junto ao estabelecimento 
credenciado e autorizado a vender moeda 
estrangeira a órgãos de Administração Pública. 

CAPÍTULO IV  

DO PAGAMENTO 

 

Art. 12. As diárias serão pagas 
antecipadamente, de uma só vez, exceto, a 
critério da autoridade concedente, em casos 
de emergência, quando poderão ser 
processadas no decorrer do afastamento. 

Parágrafo único. Quando o período de 
afastamento se estender ao exercício seguinte, 
a despesa recairá no exercício em que se 
iniciou. 

 

CAPÍTULO V  

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 13. O cartão de embarque e o bilhete de 
passagem ou documento equivalente, 
juntamente com o Formulário de Prestação de 
Contas de Passagens e Diária concedidas 
(Anexo III) deverão ser entregues à Diretoria 
Administrativa até 5 (cinco) dias após o retorno 
à sede. 

§1º Não sendo possível o cumprimento da 
exigência prevista no caput, por motivo 
justificado, a comprovação da viagem poderá 
ser feita por quaisquer das seguintes formas: 

I – ata de reunião ou declaração emitida por 
unidade administrativa, no caso de reuniões de 
Colegiados, de grupos de trabalho ou de 
estudos, de comissões ou assemelhados, em 
que conste o nome do membro ou servidor 
como presente; 

II – declaração emitida, por unidade 
administrativa ou pela organização do evento, 
ou lista de presença em que conste o nome do 
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membro ou servidor; 

III – outra forma definida pela Defensoria 
Pública. 

§2º Na hipótese de o regresso ocorrer em dia 
não útil, a contagem do prazo para prestação 
de contas iniciará no primeiro dia útil 
subsequente. 

§3º A ausência ou deficiência na apresentação 
da documentação mencionada neste artigo 
configurará a não comprovação da viagem, 
ficando o beneficiário impedido de receber 
novas diárias enquanto não regularizada a 
pendência, cumprindo-lhe a devolução dos 
valores recebidos, sem prejuízo das sanções 
cabíveis.  

§4º A comprovação de que trata o caput deste 
artigo deverá ser realizada exclusivamente 
pelo tomador das diárias, constituindo 
obrigação pessoal do servidor ou membro 
beneficiário.  

 

Art. 14. As diárias serão restituídas nas 
seguintes hipóteses: 

I – não efetivação do deslocamento, com 
devolução integral do valor percebido; 

II – retorno antecipado do membro ou servidor, 
com devolução proporcional do valor percebido. 

§1º Nas situações descritas nos incisos acima, 
as diárias em excesso ou indevidamente 
recebidas deverão ser restituídas, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias do retorno à sede. 

§2º Não havendo restituição no prazo previsto 
no parágrafo anterior, o beneficiário ficará 
sujeito ao desconto do valor correspondente 
em folha de pagamento do respectivo mês ou, 
não sendo possível, no mês subsequente. 

§3º Quando se tratar de diárias internacionais, 

as restituições previstas neste artigo serão 
feitas, mediante conversão pela taxa do 
câmbio anterior ao do depósito na conta da 
Defensoria Pública do Amazonas. 

 

CAPÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15. O membro de carreira ou servidor civil 
ou militar de outro órgão da Administração 
Pública federal, estadual ou municipal que, 
mediante convênio, acordo de cooperação ou 
por autorização expressa do Defensor Público-
Geral, prestar serviço em caráter excepcional 
ou eventual à Defensoria Pública, fará jus ao 
recebimento de diária na forma desta 
Resolução, desde que prove não tê-la recebido 
pelo órgão cedente. 

§1º Também farão jus ao recebimento de diária 
na forma desta Resolução os profissionais 
técnicos ou científicos que, de forma eventual, 
participarem como palestrantes ou ministrarem 
cursos, seminários ou congressos aos 
membros ou servidores da Defensoria Pública, 
mediante solicitação da Escola Superior. 

§2º O valor da diária nas hipóteses do caput e 
do §1º será aquele constante do Anexo II. 

 

Art. 16. A autoridade concedente, o ordenador 
de despesas e o beneficiário das diárias 
responderão solidariamente pelos atos 
praticados em desacordo com o disposto nesta 
Resolução. 

 

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos 
pelo Defensor Público-Geral. 
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Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data 
da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
01 de janeiro de 2017. 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE, PUBLIQUE-
SE. 

Manaus, 4 de dezembro de 2018. 

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

 

ANEXO I 
TABELA DOS VALORES DAS DIÁRIAS 

(Alterado pela Portaria nº 1024/2017-GDPG/DPE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 29.12.2017) 

 
CARGO DENTRO 

DO 
ESTADO 

FORA DO 
ESTADO 

FORA DO 
PAÍS 

Defensor Público 
Geral, 

Subdefensor 
Público Geral, 
Corregedor-

Geral, Defensor 
Público de 1ª 

Classe 

 
 
 

R$ 503,71 

 
 
 

R$ 839,52 

 
 
 

U$ 400,00 

Defensor Público 
de 2ª Classe 

R$ 478,53 R$ 797,54 U$ 380,00 

Defensor Público 
de 3ª Classe 

R$ 454,60 R$ 757,67 U$ 361,00 

Defensor Público 
de 4ª Classe 

R$ 431,87 R$ 719,78 U$ 342,95 

Simbologia DPE-
4 

R$ 369,97 R$ 616,62 U$ 320,00 

Simbologia DPE-
3 e Nível 
Superior 

R$ 351,47 R$ 585,79 U$ 304,00 

Simbologia DPE-
2 e Nível Médio 

R$ 333,89 R$ 556,50 U$ 288,80 

Simbologia DPE-
1 e Nível 

Fundamental 

R$ 317,20 R$ 528,68 U$ 274,36 

 
ANEXO II 

TABELA DOS VALORES PARA TERCEIROS 

Alterado pela Portaria nº 1024/2017-GDPG/DPE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 29.12.2017) 

 

 

QUALIFICAÇÃO VALOR 

Doutor R$ 616,62 

Mestre R$ 585,79 

Especialista R$ 556,50 

Sem titulação R$ 528,68 

 

 

ANEXO III 

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE PASSAGENS E DIÁRIAS CONCEDIDAS 

 

                               

 

FORMULÁRIO DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 

PASSAGENS E DIÁRIAS 
CONCEDIDAS 

NOME: 

CARGO: 

ÓRGÃO DE ORIGEM: 

DESTINO: PERÍODO: 

ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS: 

 

  1)  Quantidade:  

 

 

  2)  Valor Total Unitário (R$):  
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MEIO DE TRANSPORTE: DATA E HORA DE IDA: 

DATA E HORA DE VOLTA: 

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM VIAGEM: 

Manaus, ___________ de ________________  de  2017.   

 

 

 

( Carimbo / Identificação e Assinatura do Representante 
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