
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 051/2014-CSDPE/AM 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 14, inciso 

III, do Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública, 

Resolução nº 004/2012, de 24 de maio de 2012, 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 75 e 76 do Regimento Interno da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Resolução n.º 001/2013-

CSDPE/AM); 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das atividades da 

Controladoria Interna da Defensoria Pública; 

  

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam estabelecidas as regras para fins de padronização dos 

procedimentos a serem adotados pelos diversos setores da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, na prática de suas atividades, objetivando 

a melhoria de suas funções e a efetivação das ações de controle interno, 

em atendimento à legislação pertinente, especialmente no que se refere 

aos artigos 75 e 76 do Regimento Interno da instituição.  

 

CAPÍTULO I 

DOS EMPENHOS E PAGAMENTOS 

 

Art. 2º Os processos que originam despesas e/ou obrigações para a 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas deverão ser encaminhados à 

Controladoria Interna para análise e verificação da regularidade dos atos 

administrativos: 

I – nos casos em que atue a comissão de licitação, após a elaboração do 

edital ou termo de referência; 

II – nos processos de compra direta, após a manifestação da Assessoria 

Jurídica. 

§ 1º Sendo verificada a regularidade dos atos, a Controladoria enviará os 

autos à Comissão de Licitação para prosseguimento do feito ou para o setor 

administrativo responsável pela autorização da respectiva despesa.  
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§ 2º Ocorrendo qualquer irregularidade no processo instrutivo, a 

Controladoria irá elaborar Despacho indicando o equívoco observado, 

oportunidade em que devolverá os autos ao setor competente para 

elaboração de ato saneador, sendo facultada a realização de justificativa 

plausível nos casos de impossibilidade de reparação. 

§ 3º A regra prevista no caput abrange os processos relativos à celebração 

de convênios, acordos de cooperação ou similares celebrados pela 

Defensoria Pública do Estado. 

Art. 3º Após a emissão das Notas de Empenho e a sua juntada nos 

respectivos processos instrutivos, os autos serão encaminhados à 

Controladoria Interna para a devida fiscalização, nos termos do inciso V do 

art. 76 do Regimento Interno da DPE/AM. 

§ 1º Constatada a regularidade da Nota de Empenho, o Diretor da 

Controladoria proferirá, no próprio documento, o atestado mediante 

carimbo funcional e aposição de assinatura e, posteriormente, devolverá os 

autos à Diretoria Financeira para as providências seguintes. 

§ 2º Verificando qualquer irregularidade na Nota de Empenho, a 

Controladoria juntará aos autos Despacho Saneador, nos moldes previstos 

no § 2º do art. 2º desta Instrução Normativa. 

§ 3º O atestado mencionado no § 1º poderá ser proferido pelo Diretor 

Adjunto, nos casos de impossibilidade do titular de direito ou por 

delegação, e pelos servidores auxiliares, os quais serão designados para tal 

fim pelo Diretor da Controladoria mediante expediente interno. 

Art. 4º No momento imediatamente anterior à efetivação do pagamento, 

todos os processos deverão ser encaminhados à Controladoria Interna para 

avaliação, momento em que será exarado Parecer Técnico indicando a 

regularidade dos atos administrativos e a consequente possibilidade de 

efetivação da despesa. 

Parágrafo único. Diante de uma possível inconsistência processual, a 

Controladoria adotará o procedimento previsto no § 2º do art. 2º desta 

Instrução Normativa. 

Art. 5º As fases previstas nos artigos 3º e 4º desta Instrução Normativa 

possuem incidência nos processos relativos à concessão de diárias, 

passagens e adiantamento de despesas, os quais serão avaliados pela 

Controladoria Interna nos seguintes casos: 

I – tão logo sejam emitidas as Notas de Empenho, os autos serão 

encaminhados à Controladoria Interna para análise, com a posterior 

devolução ao setor competente para as medidas cabíveis; 
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II – no momento imediatamente anterior à efetivação do pagamento, o 

processo deverá ser enviado à Controladoria para conhecimento e 

manifestação; 

III – Após a apresentação dos documentos pertinentes à Prestação de 

Contas, e antes da sua aprovação e arquivamento, os autos deverão ser 

analisados pela Controladoria Interna para fiscalização. 

 

CAPÍTULO II 

DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

 

Art. 6º Serão encaminhados à Controladoria Interna, para conhecimento e 

análise, traslados dos relatórios de apuração trimestral sobre o 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual e execução dos 

programas e ações da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

Art. 7º A avaliação de resultado quanto à eficácia e eficiência da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial deverá ser compilada em 

documento formal pelo setor competente e remetida mensalmente à 

Controladoria Interna para a aferição de sua regularidade.  

Art. 8º Os relatórios de inventário elaborados pela Gerência de Patrimônio 

e Almoxarifado da Defensoria Pública do Estado do Amazonas deverão ser 

encaminhados mensalmente à Controladoria Interna para conhecimento e 

fiscalização. 

Art. 9º Havendo qualquer inconsistência no conteúdo dos relatórios 

mencionados neste capítulo, bem como nos casos em que houver 

necessidade de manifestação opinativa ou sugestiva, a Controladoria 

encaminhará ao setor competente memorando contendo as informações 

pertinentes para conhecimento e providências saneadoras cabíveis. 

 

CAPÍTULO III 

DA GESTÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO 

 

Art. 10. Os processos e atos de nomeação, admissão e contratação de 

pessoal para o quadro de servidores da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas deverão passar pelo crivo da Controladoria Interna, a qual 

verificará a exatidão e a suficiência dos dados apresentados, a possível 

existência de irregularidades ou ilegalidades, inclusive quanto ao 
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descumprimento dos prazos previstos em legislação própria do Tribunal de 

Contas do Estado do Amazonas. 

§ 1º Quando a admissão ou o desligamento for antecedido de processo 

administrativo, este será encaminhado à Controladoria Interna para análise, 

após a manifestação da Assessoria Jurídica, sendo posteriormente enviado 

ao Defensor Público Geral para as providências cabíveis. 

§ 2º Nas demais situações, o setor competente enviará cópia à 

Controladoria dos relatórios de admissão de pessoal a qualquer título, 

exonerações, demissões e concessões de vantagens e direitos aos 

servidores, sempre que houver mudança no quadro funcional desta 

Defensoria Pública.    

Art. 11. Os processos relacionados a concursos públicos para admissão de 

servidores destinados à Defensoria Pública do Estado deverão ser 

analisados pela Controladoria Interna antes da elaboração do Edital de 

abertura, oportunidade em que será exarado pronunciamento sobre o 

cumprimento das exigências normativas previstas na Constituição do 

Estado do Amazonas e na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 

2000. 

Parágrafo único. Para o exame da Controladoria Interna, os processos 

mencionados no caput deverão estar instruídos com: 

I – O parecer da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame 

segundo as normas constitucionais e legais vigentes; 

II – Informações sobre o número de vagas existentes e sua origem; 

III – Pronunciamento acerca da existência de prévia dotação orçamentária 

para atendimento das projeções de despesas com pessoal e dos acréscimos 

dela decorrentes; 

IV – Demonstração de autorização específica na lei de diretrizes 

orçamentárias. 

Art. 12. Os processos que versam sobre aposentadorias e pensões, antes do 

seu envio ao Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas – 

AMAZONPREV, deverão ser encaminhados à Controladoria Interna para 

conhecimento e análise quanto aos quesitos descritos no art. 10 desta 

Instrução Normativa. 

Art. 13. O setor responsável encaminhará, mensalmente, compilação dos 

dados relativos à folha de pagamento desta instituição, para verificação 

quanto ao atendimento das exigências legais e das metas orçamentárias e 

financeiras relativas à remuneração de pessoal.   
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Art. 14. Na hipótese de haver qualquer inconsistência, irregularidade ou 

ilegalidade nos processos e documentos descritos neste capítulo, a 

Controladoria Interna, mediante Despacho Saneador ou Memorando, 

indicará os fundamentos fáticos e jurídicos da manifestação, ocasião em 

que encaminhará os autos ao setor competente para a adoção das medidas 

cabíveis. 

Parágrafo único. Havendo o cometimento de erro crasso, a Controladoria 

Interna comunicará ao Defensor Público Geral sobre o ocorrido, nos termos 

do art. 76, IX do Regimento Interno desta instituição.   

 

CAPÍTULO IV 

DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DEVIDAS AO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

Art. 15. A posse e o exercício de agente público em cargo, emprego ou 

função no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas ficam 

condicionados à apresentação, pelo interessado, de declaração dos bens e 

valores que integram o seu patrimônio, devendo esta instituição requisitar 

anualmente e no momento em que deixarem o cargo, emprego ou função, 

a atualização dos dados supracitados. 

Parágrafo único. Ato contínuo à publicação na imprensa oficial e ao envio 

das declarações de bens ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o 

setor competente remeterá cópia dos documentos à Controladoria Interna 

para conhecimento e verificação.  

Art. 16. O setor responsável encaminhará à Corte de Contas do Estado do 

Amazonas e à Controladoria Interna as informações relativas às admissões 

de pessoal a qualquer título, exonerações, demissões e concessões de 

vantagens e direitos aos servidores, nos termos do art. 10 desta Instrução 

Normativa. 

Art. 17. Será enviada à Controladoria Interna a prestação de contas anual 

desta Defensoria Pública para apresentação de parecer técnico quanto à 

sua regularidade, sendo, posteriormente, devolvida ao setor competente 

para envio ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 

Art. 18. Os encaminhamentos previstos no presente Capítulo deverão 

obedecer as regras e prazos estabelecidos em regulamento próprio do 

Tribunal de Contas do Estado. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 19. Os setores pertencentes à estrutura administrativa da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas deverão atender às solicitações da 

Controladoria Interna no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento 

do requerimento. 

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado até o 

triplo, mediante ato do Diretor da Controladoria, à vista de representação 

fundamentada do agente interessado.   

Art. 20. A Controladoria Interna poderá rever todos os seus atos a qualquer 

momento, de ofício ou por provocação de terceiros.   

Art. 21. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Manaus, 20 de outubro de 2014. 

 

 

José Ricardo Vieira Trindade 
Defensor Público Geral 

Presidente do Conselho Superior 

 


