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PORTARIA N.º 1.095/2018-GDPG/DPE/AM 

 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, 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 as ações itinerantes da 

Defensoria junto à sociedade, 

RESOLVE: 

I – DESIGNAR os Defensores, Assessores e 

os servidores abaixo relacionados para 

atuarem, sob a Coordenação da Exma. Sra. 

Defensora Pública Dra. Caroline Braz 

Germano Ribeiro Penha, na ação Itinerante 

que acontecerá na ESCOLA MUNICIPAL 

PAULA FRASSINETTI, no dia 01 de dezembro 

de 2018 a seguir destacados: 

 
 ESCOLA MUNICIPAL PAULA FRASSINETTI 

Dia 01 de dezembro de 2018 

Equipe Jurídica 

Amanda da Silva Campos Gerente -  DPE-2 

Edilene de Queiroz Lopes Gerente -  DPE-2 

Raquel Ferreira dos Santos 
Assessor de 

Defensor 

Equipe de Informática 

Sergio Augusto dos Passos 

Aroncha 
Gerente DPE-2 

Equipe Administrativa 

Alysson Francisco Moura Freitas 
Auxiliar I de 
Defensoria 

Edilson da Costa Serrão 
Auxiliar II de 
Defensoria 

Liliane Rosendo Barroso Alves 
Analista Social 

de Defensoria 

 
II –  ATRIBUIR a gratificação referente à 57% 
(cinquenta e sete por cento) do Jeton Nível 1, 
constante no anexo I da Lei Estadual n. 
3.301/2008, para a equipe jurídica e de 
informática acima indicadas, por dia 
trabalhado. 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 

Manaus, 29 de novembro de 2018. 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 1.097/2018-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 o Parecer n.º 343/2018-
DAJAI de 26/11/2018, contido no Processo nº 
20000.0007876/2018-21; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 008/10-
CSDP, publicada no Diário Oficial do Estado, de 
16 de setembro de 2010, Publicações Diversas, 
pág. 3, que concedeu o adicional de 25% (vinte 
e cinco), a título de Adicional de Estímulo ao 
Aperfeiçoamento Profissional; 
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RESOLVE: 
ALTERAR o Adicional de Estímulo ao 
Aperfeiçoamento Profissional do Defensor 
Público de 1ª Classe, Dr. Carlos Alberto Souza 
de Almeida Filho, matrícula 000.224-0 A, para 
30% (trinta por cento) incidente sobre seus 
vencimentos, em conformidade com o art. 72, XI, 
§ 4º, da Lei Complementar nº 01/90, com efeitos 
financeiros a contar de 26/09/2018. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 30 de 
novembro de 2018. 
 

 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 019/2013-CSDPE/AM 
(CONSOLIDADA II) 

 

Regulamenta o Programa 
de Estímulo ao 
Aperfeiçoamento dos 
Defensores Públicos do 

Estado do Amazonas. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 

CONSIDERANDO a autonomia administrativa, 
orçamentária e financeira da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, conforme 
artigo 134, § 2º, da Constituição Federal, artigo 
97-A da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, e artigo 2º da Lei 
Complementar nº 01, de 30 de março de 1990; 

CONSIDERANDO o poder normativo do 
Conselho Superior no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, conforme 
artigo 11, caput, da Lei Complementar nº 01, de 

30 de março de 1990; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 72, inciso 
XI, da Lei Complementar nº 01, de 30 de março 
de 1990, e a necessidade de incentivar os 
Defensores Públicos à obtenção da sobredita 
vantagem pecuniária; 

CONSIDERANDO a observância à legislação 
aplicável à hipótese, em especial o art. 6º e 25, 
inciso XXXIX, ambos da Lei Complementar nº 
01, de 30 de março de 1990, e o teor do art. 4º, 
inciso XXI, da Lei Complementar nº 80, de 12 
de janeiro de 1994; 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas no Processo nº 20000.000121/2013 
–, em Reunião Ordinária datada de 15 de maio 
de 2013; 

RESOLVE: 

Art. 1º O Programa de Estímulo ao 
Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos do 
Estado do Amazonas consiste no custeio 
parcial de despesas efetuadas com cursos de 
pós-graduação em direito a nível de mestrado 
e doutorado junto a entidades oficiais de 
ensino superior no Brasil. 

Art. 2º Podem requerer inscrição no Programa 
os Defensores Públicos com mais de cinco 
anos no exercício do cargo, selecionados em 
qualquer dos cursos referidos no artigo 
anterior, cuja frequência se dê sem prejuízo 
das funções institucionais. 

§1º Os requerimentos de inscrição no 
Programa de Estímulo ao Aperfeiçoamento 
dos Defensores Públicos serão considerados 
na ordem de apresentação, limitado ao 
máximo de 06 (seis) concessões 
concomitantes. (Transformado em §1º pela 
Resolução nº 008/2017-CSDPE/AM, publicada 
no DOE/DPEAM em 21.3.2017) 

§2º Será dispensada a exigência de 5 (cinco) 
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anos no exercício do cargo, caso não tenha 
sido alcançado o limite de 6 (seis) concessões 
concomitantes e não haja quem preencha os 
requisitos previstos no caput deste artigo. 
(Incluído pela Resolução nº 008/2017-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPEAM em 
21.3.2017) 

 

Art. 3º A inscrição no Programa poderá ser 
solicitada em qualquer época, mediante 
requerimento dirigido ao Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

Parágrafo único. Os interessados deverão 
apresentar, com a solicitação da inscrição, 
prova da condição de entidade oficial de 
ensino, bem como de curso de pós-graduação 
devidamente recomendado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) e o respectivo Programa. 

Art. 4º Havendo curso de mestrado ou 
doutorado na cidade em que o Defensor 
Público exerce a sua atribuição, a inclusão no 
Programa, para frequentar curso em outra 
cidade, dependerá de manifestação por escrito 
e fundamentada do interessado, declinando as 
razões da opção. 

Parágrafo único. Em nenhum caso a inclusão 
no Programa poderá gerar prejuízo às 
atribuições do Defensor Público interessado. 

Art. 5° Com a manifestação favorável da 
Corregedoria-Geral quanto ao ingresso do 
Defensor Público no Programa, os pedidos, 
respeitada a limitação contida no parágrafo 
único do art. 2º desta Resolução, serão 
analisados pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública que, para o deferimento, 
considerará: 

I - o parecer da Corregedoria-Geral; 

II - a preferência por Defensores Públicos que 
ainda não tenham se beneficiado deste 

Programa; 

III - a relação da área do curso com as suas 
atribuições funcionais; 

IV - a antiguidade do Defensor Público na 
carreira; 

V - avaliação do curso pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). 

Art. 6º Aprovada a inscrição do Defensor 
Público no Programa pelo Conselho Superior 
da Defensoria Pública, a implementação do 
estímulo dar-se-á mediante reembolso dos 
valores pagos a título de matrícula e 
mensalidade após a apresentação dos 
documentos comprobatórios da quitação até o 
dia 10 (dez) do mês subsequente. 

Art. 7º A Defensoria Pública custeará o 
equivalente a: 

I - 100% (cem por cento) do valor cobrado pela 
entidade que ministra o curso caso possua 
qualificação 05 (cinco) ou maior na CAPES;  

II - 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
cobrado pela entidade que ministra o curso 
caso possua qualificação igual a 04 (quatro) na 
CAPES; 

III - 50% (cinquenta por cento) do valor cobrado 
pela entidade que ministra o curso caso 
possua qualificação igual a 03 (três) na CAPES; 

Parágrafo único. Não poderão ser incluídos 
no Programa os Defensores Públicos 
aprovados nos cursos de mestrado ou 
doutorado que não tenham pontuação na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) ou que esta seja 
inferior a 03 (três). 

Art. 8º Excluem-se da participação no custeio 
os dispêndios relativos a livros, transporte de 
todo gênero, hospedagem, diárias e outros 
relacionados direta ou indiretamente com o 
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curso. 

Art. 9º O beneficiário do Programa tem por 
dever: 

I - frequentar o curso, apresentando ao 
Conselho Superior, mensalmente, formulário 
específico a respeito da assiduidade, como 
requisito para o depósito do reembolso; 

II - concluir o curso com aproveitamento, no 
prazo próprio, ressalvados casos de notória 
excepcionalidade; 

III - apresentar, a cada 06 (seis) meses a partir 
da inclusão no Programa, relatório técnico-
científico; 

IV - encaminhar grade de horários das 
disciplinas cursadas semestralmente; 

V - apresentar em meio eletrônico e impresso 
cópia do trabalho de conclusão do curso 
(dissertação ou tese, conforme o caso), num 
prazo máximo de 01 (um) ano a contar da 
conclusão do curso; 

VI - fazer, obrigatoriamente, referência à sua 
condição de beneficiário do Programa nas 
publicações, nos trabalhos apresentados em 
eventos de quaisquer natureza e em quaisquer 
meios de divulgação; 

VII - comprometer-se, por escrito, a 
permanecer na Defensoria Pública, no mínimo, 
por tempo igual ao do recebimento do benefício. 

Art. 10. Em havendo necessidade de 
trancamento de matrícula, o beneficiado 
deverá requerer previamente ao Conselho 
Superior da Defensoria Pública. Nesse caso, o 
Defensor Público fica excluído da concessão 
do benefício até a retomada de seus estudos, 
quando será avaliada a possibilidade de 
reinclusão. 

Parágrafo único. Considerada injustificada a 
interrupção do curso e o beneficiário, ainda 
assim, trancar a matrícula, a Defensoria 

Pública poderá exigir a restituição integral do 
que foi financiado. 

Art. 10-A Apresentada a ata de defesa do 
projeto ou tese juntamente com o histórico, e 
sendo o beneficiário do programa aprovado, 
fica considerada disponível a vaga deste para 
efeitos do art. 2º, §1º, desta resolução, 
mantidas as demais exigências ao concluinte. 
(Inserido pela Resolução nº 023/2018-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
9.11.2018) 
Parágrafo único. Havendo encerramento da 
obrigação de ressarcimento por parte da 
instituição, da mesma forma considerar-se-á 
disponível a vaga, permanecendo o membro 
concluinte obrigado ao cumprimento das 
exigências desta resolução. (Inserido pela 
Resolução nº 023/2018-CSDPE/AM, publicada 
no DOE/DPE em 9.11.2018) 
Art. 11. No caso de descumprimento dos 
deveres estabelecidos no art. 9º, poderá a 
Defensoria Pública cancelar a concessão do 
benefício, obrigando o beneficiário a restituir os 
valores já custeados. 

Art. 12. Caberá ao Conselho Superior da 
Defensoria Pública a execução e fiscalização 
do presente Programa, comunicando à 
Corregedoria-Geral, em 10 dias, eventual 
descumprimento das disposições 
estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 13. Sempre que solicitado, o Defensor 
Público deverá apresentar à Corregedoria-
Geral ou ao Conselho Superior da Defensoria 
Pública relatório documentado sobre as 
atividades exercidas. 

Art. 14. Os casos omissos e aqueles que 
suscitarem dúvidas serão dirimidos pelo 
Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Amazonas. 

Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
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disposições anteriores e resguardados os 
casos deferidos pelo Conselho Superior, desde 
que respeitadas às disposições normativas da 
presente. 

Publique-se e cumpra-se. 

Manaus, AM, 28 de novembro de 2018. 

 

ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 

JUNIOR 
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, EM 

EXERCÍCIO 
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 

 

 

RESOLUÇÃO N.º 002/2017 - CSDPE/AM 

(CONSOLIDADA) 

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 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;  
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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 
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 
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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. 

 

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. 
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§ 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 
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.  
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§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. 

 

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, 28 de novembro de 2018. 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Presidente do Conselho Superior 

Defensor Público-Geral do Estado, em 
exercício 
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ANEXO I 
TABELA DOS VALORES DAS DIÁRIAS 

 

CARGO DENTRO 
DO 

ESTADO 

FORA DO 
ESTADO 

FORA DO 
PAÍS 

Defensor 
Público Geral, 
Subdefensor 

Público Geral, 
Corregedor-

Geral, 
Defensor 

Público de 1ª 
Classe 

 
 
 

R$ 452,91 

 
 
 

R$ 754,86 

 
 
 

U$ 400,00 

Defensor 
Público de 2ª 

Classe 

R$ 430,27 R$ 717,11 U$ 380,00 

Defensor 
Público de 3ª 

Classe 

R$ 408,75 R$ 681,26 U$ 361,00 

Defensor 
Público de 4ª 

Classe 

R$ 388,31 R$ 647,19 U$ 342,95 

Simbologia 
DPE-4 

R$ 362,33 R$ 603,89 U$ 320,00 

Simbologia 
DPE-3 e 

Nível 
Superior 

R$ 344,21 R$ 573,69 U$ 304,00 

Simbologia 
DPE-2 e 

Nível Médio 

R$ 327,00 R$ 545,01 U$ 288,80 

Simbologia 
DPE-1 e 

Nível 
Fundamental 

R$ 310,65 R$ 517,76 U$ 274,36 

 
ANEXO II 

TABELA DOS VALORES PARA TERCEIROS 

 

QUALIFICAÇÃO VALOR 

Doutor R$ 603,89 

Mestre R$ 573,69 

Especialista R$ 545,01 

Sem titulação R$ 517,76 

 

 
DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS 

 
Aviso de Licitação 

 
A Comissão de Licitação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, o seguinte procedimento 
licitatório: 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2018 – 
CL/DPE/AM 

 
OBJETO: Registro de preço para eventual 
contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos em 
telecomunicações de forma integrada 
através do fornecimento de circuitos ponto a 
ponto entre o Data Center da Contratada e as 
unidades da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas, com saída compartilhada para 
a rede mundial de computadores (internet), 
equipamento de controle e segurança de 
dados do tipo firewall e disponibilização de 
servidores com máquinas virtuais, pelo 
período de 12 (doze) meses. 

 
Data e horário de início de recebimento 
das propostas: a partir do dia  05/12/2018 
às 10:00 horas. (horário de Brasília) 

Data e horário da abertura da sessão do 
Pregão Eletrônico: 17/12/2018 às 11:00 
horas. (horário de Brasília) 

 

O Edital estará à disposição dos interessados 
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no endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir 
do dia 05/12/2018. 
 

O Pregão Eletrônico será realizado em 
sessão pública online pela INTERNET, 
através do portal de Compras 
Governamentais – Comprasnet-SIASG, com 
endereço eletrônico 
“www.comprasgovernamentais.gov.br”. 

 
Manaus, 03 de dezembro de 2018. 

 
 

MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA 

Presidente da Comissão de Licitação da 
Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas – CL/DPE/AM 
 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS 

 
Aviso de Licitação 

 
A Comissão de Licitação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, o seguinte procedimento 
licitatório: 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2018 – 
CL/DPE/AM 

 
OBJETO: Registro de preço para eventual 
contratação de empresa especializada em 
fornecimento de materiais e serviços de 
infraestrutura de rede com manutenção 
corretiva, instalações, desinstalações 
remanejamento de pontos de lógica, de 
acordo com as necessidades identificadas e 
em conformidade com as características dos 
equipamentos da rede local e seus 

respectivos padrões, quantidades e 
exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório. 

 
Data e horário de início de recebimento 
das propostas: a partir do dia  05/12/2018 
às 10:00 horas. (horário de Brasília) 

Data e horário da abertura da sessão do 
Pregão Eletrônico: 17/12/2018 às 11:00 
horas. (horário de Brasília) 

 
O Edital estará à disposição dos interessados 
no endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir 
do dia 05/12/2018. 

 
O Pregão Eletrônico será realizado em 
sessão pública online pela INTERNET, 
através do portal de Compras 
Governamentais – Comprasnet-SIASG, com 
endereço eletrônico 
“www.comprasgovernamentais.gov.br”. 

 
Manaus, 03 de dezembro de 2018. 

 
 

MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA 

Presidente da Comissão de Licitação da 
Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas – CL/DPE/AM 
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