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              RESOLUÇÃO CSDP N° 117, DE 20 DE JANEIRO DE 2014 
 

Regulamenta a concessão de cartão 
alimentação aos defensores e 
servidores da Defensoria Pública do 
Estado e dá outras providências. 
 

CONSIDERANDO a autonomia administrativa, funcional e 

financeira das Defensorias Públicas estaduais, instituída pelo art. 134 
da Constituição Federal, consagrada em várias decisões do Supremo 

Tribunal Federal e efetivada no âmbito estadual pela Lei 
Complementar 091 de 13 de janeiro de 2014. 

 

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas do 

Estado, nos autos do processo nº 2012/52446-8TCE/PA, 
manifestando-se pela autonomia administrativa, funcional e 

financeira das Defensorias Públicas estaduais, indicando que a fixação 
de verbas complementares, nos limites legais, é matéria de cunho 

interno da Defensoria Pública do Estado do Pará; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de preservar a Defensoria 
Pública como carreira atrativa face à paridade de vencimentos com as 

demais carreiras jurídicas, 
 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da 

Defensoria Pública exercer a normatização interna e zelar pelos 
princípios e funções institucionais, dentre eles a autonomia 

administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública. 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1° Instituir o cartão alimentação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos Reais) 
a ser concedido aos membros e servidores, efetivos e comissionados, da 
Defensoria Pública do Estado do Pará, na forma desta Resolução. 
Parágrafo Único - O servidor cedido fará opção por receber o benefício pelo 
órgão cedente ou cessionário. 

 
Art. 2º O valor do cartão-alimentação será pago até o dia 10 de cada mês, 
relativo a competência do mês anterior trabalhado.  
§ 1º O valor do cartão alimentação de que trata o art. 1º desta Resolução 
poderá será majorado, se necessário, através de Portaria do Defensor Público 
Geral, observada a disponibilidade orçamentária e financeira da instituição. 
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§ 2º Para efeito de acertos financeiros, será adotada a proporcionalidade de 
vinte e dois dias, considerados os dias trabalhados.  
 
Art. 3° O valor do cartão-alimentação não será, em hipótese alguma: 
I - incorporado ao vencimento, remuneração, proventos, pensão ou 
considerado vantagem para quaisquer efeitos; 
II - caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura; 
III.- incluído no cálculo do teto remuneratório ou na base de incidência para a 
contribuição previdenciária e para o imposto de renda na fonte. 
 
Art. 4° O cartão-alimentação será cancelado "ex officio" quando ocorrer: 
I - exoneração, demissão, disponibilidade, afastamento para fins de 
aposentadoria, aposentadoria ou falecimento do beneficiário; 
II - exoneração ou destituição de cargo em comissão, quando não possuir 
vínculo efetivo; 
III - retomo ao órgão de origem, quando se tratar de servidor cedido; 
 
Art. 5° O beneficiário terá o cartão-alimentação suspenso nos seguintes casos: 
I – licença ou afastamento sem remuneração; 
II – licença por motivo de doença em pessoa da família; 
III – afastamento para estudo, com duração superior a 30 dias; 
IV – suspensão em virtude de pena disciplinar, durante o período de sua 
duração; 
V – falta injustificada e não compensada; 
VI – licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro; 
VII – licença para o serviço militar; 
VIII – licença para atividade política; 
IX – afastamento para exercício de mandato eletivo; 
§ 1° O benefício será automaticamente restabelecido a partir da cessação do 
fato que deu motivo à sua suspensão.  
§ 2° O cartão-alimentação será concedido ao beneficiário em gozo de licença-
prêmio, férias, e ainda, ao(á) servidor (a) em gozo de licença 
paternidade/maternidade.  
 
Art. 6º O valor do cartão-alimentação concedido através desta Resolução não 
exclui o valor do auxílio alimentação pago em folha de pagamento do SisRH da 
SEAD.   
Parágrafo único - O Defensor Geral poderá baixar normas complementares, 
dispondo sobre critérios e procedimentos administrativos para a concessão do 
auxílio-alimentação. 

 
Art. 7º  Os casos omissos serão resolvidos pelo Defensor Público Geral. 

 
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
financeiro a contar de 1º de janeiro de 2014 . 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA 

 

 
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Sala de reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, aos 
vinte dias do mês de janeiro de 2014. 
 
 
LUIS CARLOS DE AGUIAR PORTELA 
Defensor Público Geral 
Membro Nato 
 
ADALBERTO DA MOTA SOUTO 
Sub-defensor Público Geral 
Membro Nato 
 
FLORISBELA MARIA CANTAL MACHADO 
Corregedora Geral 
Membro Nato 
 
ROBERTO MARTINS  
Membro Titular 
 
TÂNIA MARA LOSINA  
Membro Titular 
 
VLADIMIR KOENIG  
Membro Titular 
 
MARCUS VINÍCIUS FRANCO  
Membro Titular 
 
DYEGO MAIA  
Membro Titular 
 
MARCOS ASSAD  
Membro Titular 
 
THAIS VILHENA 
Membro Titular 
 
KÁTIA GOMES  
Membro Titular 


