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CONSELHO SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI N° 099/2018, de 27 de abril de 2018. 

Regulamenta o pagamento das gratificações de 
substituição e acumulação no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Piauí em períodos 
descontínuos dentro do exercício financeiro anual 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
PIAUÍ, no uso de suas atribuições previstas na Lei Complementar 80/194, art. 102, e na 
Lei Complementar do estado do Piauí 59/2005, artigo 17, caput e incisos VI e X, 

CONSIDERANDO o princípio da valorização do trabalho, previsto na 
Constituição Federal, art. 1°, IV, caput do art. 6°, art .7°, com especial atenção ao inciso 
XVI, e art. 39, § 3'; 

CONSIDERANDO a redação do art. 73-B, § 2°, da Lei Complementar do 
Estado do Piauí n° 59/2005, acrescido pela Lei Complementar do Estado do Piauí n° 
220/2017 (publicada no DOE/PI de 12/04/2017). 

RESOLVE: 

Art. 1'. É vedada a concessão das gratificações de substituição e 
acumulação no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí nos casos de efetivo 
exercício por período inferior a 10 (dez) dias. 

Art. 2°. Quando ocorrerem designações para atuação em regime de 
substituição e acumulação por interstício contínuo inferior ao previsto no artigo 1°, é 
garantida a adição de diversos períodos a fim de completar o prazo mínimo de 10 (dez) 
dias para a concessão das gratificações, atendidas as seguintes condições: 

I — requerimento administrativo do(a) interessado(a), instruído com os 
respectivos atos de designação; 

II — não serão computadas as designações efetivamente exercidas fora do 
exercício financeiro. 

Art. 3°. Para os fins desta Resolução não serão computadas as designações 
anteriores à sua vigência. 

Art. 4°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado 
do Piauí, Teresina — PI, 103a Sessão Ordinária, em 27 de abril de 2018. 

Francisca HildetÇ Lei  Evangelista Nunes 
Defenso Pú lica Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 
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