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CONSELHO SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI N° 109/2018, de 06 de dezembro de 2018. 

Altera o §1° do art. 1°, acrescenta o 
parágrafo único ao art. 4°, e 
acrescenta o art. 4°-A na Resolução 
CSDPE n° 088/2017, que regulamenta 
a indenização de transporte devida aos 
membros da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO PIAU', no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 17, inciso XII, da 
Lei Complementar n° 59, de 30 de novembro de 2005: 

RESOLVE: 

Art.1° Fica alterado o §1° do art. 10  da Resolução CSDPE n° 088/2017, com a 
seguinte redação: 

"Art. 1°... 

§ 10 O valor fixado no caput será pago mensalmente para custear as despesas 
com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução das atividades que são 
inerentes ao exercício do cargo". 

Art.2° Fica acrescido o parágrafo único ao art. 4° da Resolução CSDPE n° 
088/2017. 

"Art. 4°... 

Parágrafo Único. Fica vedado o desconto no pagamento da indenização de 
transporte quando o Defensor Público estiver em gozo de folga compensatória em razão 
da atuação defensorial prevista na Resolução 108/2018, quando houver a efetiva 
prestação de serviço e na proporção de 1/1". 
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Art.3° Fica acrescido o art. 4°-A na Resolução CSDPE n° 088/2017, com a 
seguinte redação: 

"Art. 4°-A. Não farão jus à indenização de transporte os Defensores Públicos 
que dispuserem, em tempo integral, de veiculo oficial para os deslocamentos exigidos 
no desempenho de suas funções". 

Art. 4° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Piauí, Teresina — PI, 114 Sessão Ordinária, em 09 de novembro de 2018. 

Francisca Huldeh Le 1 Evangelista Nunes 
Defensc4a Pública Geral 

Presidente do Conselho superior da Defensoria Pública 
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