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RESOLUÇÃO CSDPE Nº 147/2022, de 03 de março de 2022 

 
Altera os incisos I, II, III e IV e parágrafos 1º, 2º, e 
acrescentar os §§ 3º e 4º do art. 5º; altera o inciso I 
do art. 6º; o art. 8º; o caput do art. 9; revoga o 
parágrafo único e acrescenta os §§ 1º, 2º e 3º do art. 
10; altera os §§ 1º, 2º, e 3º, os incisos I, II, III, IV, V 
e VI do art. 11; altera o inciso III do art. 12; altera o 
caput do art. 15; altera o § 2º do art. 16; o caput do 
art. 19, 21 e 22; altera o inciso I e o caput do art. 24; 
altera o caput e acrescenta o parágrafo único do art. 
25; revoga os incisos I, II, III, altera o caput e 
acrescenta o parágrafo único do art. 28; altera o 
caput do art. 29, 30, 33 e 35; altera os §§ 2º e 3º do 
art. 33; acrescenta o art. 34-A  da Resolução CSDPE 
Nº 057/2016, a qual dispõe sobre a concessão, 
aplicação e prestação de contas de recursos via 
Suprimento de Fundos, no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Piauí, nos termos da Lei nº 
4.320. 

 
 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar Estadual 
nº 59, de 30 de novembro de 2006, e 

CONSIDERANDO a plena autonomia constitucional da Defensoria Pública do 
Estado, a teor do art. 134 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o memorando nº 06/2021 da Coordenação de Controle Interno, 
no âmbito do processo SEI nº 00303.001690/2021-42 em que se propõe a alteração e/ou a 
melhoria de alguns itens constantes na Resolução CSDPE nº 057/2016, de 26 de fevereiro de 
2016, visando o aprimoramento e a adequação aos ditames legais e administrativos 
pertinentes e desta forma, contribuindo para a melhoria das análises e concessão de recursos 
via suprimentos de fundos nesta Defensoria Pública do Piauí; 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública tem adotado sistemas eletrônicos para 
informações, elaborações e controle dos processos administrativos internos a exemplo do 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI), em 2020, e o Sistema Integrado de Controle 
Interno (Sincin), em 2018. 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º Alterar os incisos I, II, III e IV e parágrafos 1º, 2º, e acrescentar os parágrafos 3º e 4º 
do art. 5º, da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 

Art. 5º (...) 

I - para atender a despesas de pequeno vulto, até o limite de 1.000 (mil) 
Unidades Fiscais de Referência do Estado do Piauí – UFR-PI;  

II – para atender a despesas eventuais que exijam pronto pagamento, assim 
entendidas aquelas que não excedam 20% (vinte por cento) do valor definido 
para dispensa de licitação para contratação de serviços e compras, a teor do art. 
75, inciso II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, limitado em cada espécie, 
a 1.500 (uma mil e quinhentas) Unidades Fiscais de Referência do Estado do 
Piauí – UFR-PI. 

III – para o pagamento de outras despesas urgentes e inadiáveis, respeitado o 
limite de 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais de Referência do Estado do Piauí – 
UFR-PI, desde que seja inviável sua realização pelo processo normal de 
despesa pública, devidamente justificada e autorizada pelo ordenador de 
despesa;  

IV – para cobrir gastos com festividades e homenagens oficiais realizadas pelo 
Gabinete da Defensoria Pública Geral, na realização de eventos relacionados à 
sua atividade operacional, respeitado o limite de 2.000 (duas mil) Unidades 
Fiscais de Referência do Estado do Piauí – UFR-PI, desde que seja inviável sua 
realização pelo processo normal de despesa pública, devidamente justificada e 
autorizada pelo ordenador de despesa; 

§ 1º Fica estabelecido o percentual de 10% (dez por cento) do valor definido 
para dispensa de licitação para contratação de serviços e compras, a teor do art. 
75, inciso II da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, como limite máximo para 
as despesas previstas nos incisos III e IV deste artigo, quando houverem de ser 
pagas via regime de suprimento de fundos. 

§ 2º Os limites estabelecidos neste artigo levam em conta o total da despesa 
realizada, conforme a natureza do gasto, sendo vedado o seu fracionamento.  

§ 3º Para fins da apuração dos limites, da existência de contrato vigente ou de 
suprimento realizado, bem como da inexistência de fracionamento definido no 
parágrafo anterior é necessária a especificação do elemento e natureza da 
despesa solicitada, através de discriminação detalhada. 

§ 4º Para fins do disposto no § 3º devem ser subsidiados elementos mínimos à 
análise descrita, não sendo suficiente a mera indicação de dispositivo descrito 
no caput deste artigo. 

 
Art. 2º Alterar o inciso I do art. 6º, da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
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Art. 6º (...) 

I - despesas de pequeno vulto, aquelas que não excedam, em cada item de 
despesa, a 2% (dois cento) do disposto para dispensa de licitação para 
contratação de serviços e compras, a teor do art. 75, inciso II da lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021; 

(...) 
 

 

Art. 3º Alterar o art. 8º, da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

Art. 8º O membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado designado 
como tomador de suprimento de fundos deverá ser cadastrado no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Estado do Piauí – SIAFE, ou outro 
que venha a substituí-lo. 

 
 

Art. 4º Alterar o caput do art. 9º, da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 

Art. 9º Para ser cadastrado no Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Estado do Piauí (SIAFE), junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí 
– SEFAZ, o membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado deverá 
apresentar: 
(...) 
 

Art. 5º Revoga o parágrafo único e acrescentar os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 10, da 
Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 10 (...) 

 

§ 1º O suprimento de fundo é demandado por qualquer servidor solicitante e 
autorizado pelo Defensor Público-Geral concedente, através de despacho 
autorizativo indicando tomador de suprimento de fundos, designado em 
Instrumento ou Portaria prévios. 

§ 2º O tomador (Suprido) é considerado preposto da autoridade que conceder o 
suprimento (Gestor), sendo intransferíveis os encargos e a responsabilidade 
pela aplicação e comprovação do quantitativo recebido. 

§ 3º O suprido é o responsável por prestar contas no prazo estabelecido no ato 
concessório. 
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Art. 6º Alterar os parágrafos 1º, 2º e 3º, os incisos I, II, III, IV, V e VI e o caput do art. 11, 
da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 11 A solicitação de suprimento de fundos será feita por meio de 
memorando, requerimento de Concessão de Suprimento de Fundos ou ainda 
através do anexo I desta resolução, contendo qualificação do requerente, 
descrição da finalidade com a devida justificativa, classificação correta das 
despesas, indicação da importância necessária, devendo o Processo formado 
ser instruído com, no mínimo:  

I – Informação relativa ao número do suprimento e o exercício financeiro;  

II – Qualificação do membro ou servidor a ser suprido com: CPF, unidade de 
lotação, matrícula, cargo ou função;  

III – Portaria ou instrumento com indicação de possíveis tomadores de 
suprimento de fundos, que possam ser indicados em despacho; 

IV – Despacho autorizativo assinado pelo ordenador de despesa confirmando a 
indicação de suprido presente em Portaria; 

V – Assinatura do membro ou servidor a ser suprido;  

VI – qualquer outro documento que venha a ser exigido posteriormente. 

§ 1º Os procedimentos de requisição e concessão de suprimentos de fundos 
deverão, preferencialmente, ser realizados por meio eletrônico a ser 
disponibilizado pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, sendo dispensada 
a utilização dos anexos constantes nessa resolução.  

§ 2º A o memorando ou proposta de Concessão de Suprimento deverá ser 
enviado ao Ordenador de Despesas, após formalização de processo, devendo 
ser apensadas as informações administrativas e financeiras necessárias pelos 
setores competentes, principalmente sobre a dotação orçamentária própria.  

§ 3º A Coordenação de Controle Interno deverá prestar informações sobre a 
situação do suprido, em observância ao disposto no art. 7º desta Resolução. 

 

Art. 7º Alterar o inciso III do art. 12, da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 12. (...) 

III - para aquisição de material permanente ou que implique em acréscimo ou 
diminuição do patrimônio dessa Defensoria Pública, classificada como despesa 
de capital. 

 

Art. 8º Alterar o caput do art. 15, da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
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Art. 15. A liberação do recurso será feita mediante ordem bancária para crédito 
em conta corrente, específica para esse fim, em instituição financeira oficial ou 
outra justificadamente adequada, com autorização expressa do ordenador de 
despesas. 

 

Art. 9º Alterar o parágrafo 2º do art. 16, da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 

§ 2º O saldo eventualmente existente no fim do exercício financeiro deverá ser 
depositado, até 31 de dezembro, em conta corrente desta Instituição, mantida 
em instituição financeira oficial ou outra justificadamente adequada, para sua 
movimentação financeira. 

 

Art. 10 Alterar o caput do art. 19, da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 

Art. 19. É vedado o fracionamento de despesa, ou do documento 
comprobatório correspondente, consistente em nota fiscal, fatura, recibo, 

cupom fiscal ou similar, com o objetivo de adequação do valor àquele 
consistente no limite máximo para realização de despesa de pequeno vulto, 
estabelecido no art. 5º, I, desta Resolução. 

(...) 

 

Art. 11 Alterar o caput do art. 21, da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 

Art. 21. O limite para realização de despesas com suprimento de fundos deverá 
ser verificado cumulativamente com as despesas de mesma natureza realizadas 
por meio de dispensa de licitação, a teor art. 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 
1º de abril de 2021, a fim de evitar o fracionamento preconizado no parágrafo 
único do art. 19 desta Resolução. 

 

Art. 12 Alterar o caput do art. 22, da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 

Art. 22. A realização da despesa com suprimento de fundos deverá ser 
motivada pela chefia da unidade requisitante por meio de justificação 
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fundamentada, facultada a utilização de anexos II e III dessa resolução, 
remetida à Diretoria Administrativa para as providências cabíveis. 

 

Art. 13 Alterar o inciso I e o caput do art. 24, da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 24. A prestação de contas do suprimento de fundos deverá ser apresentada 
nos 05 (cinco) dias subsequentes ao término do período de aplicação, devendo 
o Processo, preferencialmente manejada pelo Sistema Eletrônico de 
Informações – (SEI), estar instruído com a documentação abaixo enumerada: 

I – requerimento inicial de Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos - 
facultada a utilização do anexo I; 

(...) 

 

Art. 14 Alterar o caput e acrescentar o parágrafo único do art. 25 da Resolução CSDPE Nº 
057/2016, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 25. O processo de prestação de contas das despesas realizadas por meio de 
suprimento de fundos deverá ser autuado preferencialmente por meio do 
Sistema Eletrônico de Informações – (SEI), que deverá encaminhar a 
documentação pertinente à prestação de contas a Coordenação de Controle 
Interno (COCI) para as verificações legais necessárias, facultada a utilização 
do Anexo V dessa resolução. 

Parágrafo Único. Após as verificações efetuadas pela COCI o processo 
administrativo será remetido ao Ordenador de Despesas para devidas 
providências e posterior baixa. 

 

Art. 15 Revogar os incisos I, II e III, alterar o caput, e acrescentar o parágrafo único do art. 
28 da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 28. Caberá à Coordenação de Controle Interno (COCI) proceder à análise 
das prestações de contas do suprimento, seguindo o roteiro para Análise de 
Suprimento de Fundos através de relatório do Sistema de Controle Interno 
(SINCIN), facultada a utilização dos Anexos desta resolução para a mesma 
finalidade. 

Parágrafo Único. Em caso de falha no sistema ou outro motivo idôneo 
declarado pela COCI, poderão ser utilizados os Anexos VII, VIII e IX desta 
resolução relativos à prestação de contas regular, com ressalva e com 
irregularidade, respectivamente. 
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Art. 16 Alterar o caput do art. 29 da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 

Art. 29. Quando for constatada irregularidade, a Coordenação de Controle 
Interno (COCI) notificará formalmente o responsável pela prestação de contas 
do suprimento de fundos, o qual terá o prazo de 30 (trinta) dias para retificar 
suas contas ou recolher a importância glosada, devidamente atualizada pela 
Unidade Fiscal de Referência do Estado do Piauí - UFR-PI. 

(...) 

 

Art. 17 Alterar o caput do art. 30 da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 

Art. 30. A prestação de contas de suprimento de fundos, que tenha a 
regularidade comprovada conforme o art. 28, deve ser enviada ao ordenador de 
despesas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do parecer 
prestado pela Coordenação de Controle Interno (COCI) julgue as contas 
prestadas pelo suprido. 

 

Art. 18 Alterar os parágrafos 2º e 3º e o caput do art. 33 da Resolução CSDPE Nº 057/2016, 
o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 33. Após a aprovação das contas pelo ordenador, a Coordenação de 
Controle Interno (COCI) encaminhará a prestação de contas elaborada à 
Coordenação de Orçamento e Finanças (COOF), para a efetivação da baixa 
contábil do suprimento no prazo de 10 (dez) dias contados da remessa 
efetivada, finalizando procedimento e atestando a legalidade. 

§ 1º (...) 

§ 2º Caberá a Coordenação de Controle Interno (COCI) o controle individual 
dos tomadores de suprimento de fundos, facultada a utilização da Ficha de 
Controle dos Tomadores de Suprimento de Fundos – Anexo XII. 

§ 3º A Coordenação de Controle Interno (COCI) realizará a reclassificação das 
despesas realizadas por meio de suprimento de fundos, mediante análise dos 
documentos apresentados na prestação de contas, em cumprimento ao disposto 
no art. 1º, § 1º, e art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 
(LRF) e à apuração dos limites de gastos preceituados nesta Resolução. 

 

Art. 19 Acrescentar o art. 34-A a Resolução CSDPE Nº 057/2016, com a seguinte redação: 
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Art. 34-A. A utilização de sistemas disponibilizados ou a elaboração de 
despachos e atos administrativos, desde contenha os requisitos mínimos 
indispensáveis ao objetivo pretendido, torna facultativo o emprego dos anexos 
desta Resolução. 

Parágrafo único – Será utilizado preferencialmente o Sistema Eletrônico de 
Informações – (SEI) para autuação do Processo e o Sistema de Controle 
Interno (SINCIN) pela Coordenação de Controle Interno (COCI) para 
prestação de contas e outros procedimento, permitindo a utilização de outros 
que venham a substituí-los. 

 

Art. 20 Alterar o caput do art. 35 da Resolução CSDPE Nº 057/2016, o qual passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 

Art. 35. A Coordenação de Controle Interno (COCI) deverá elaborar, no prazo 
de 60 (sessenta) dias da publicação desta Resolução, as rotinas e procedimentos 
sobre o gerenciamento dos recursos usados por meio de suprimento de fundos. 

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

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 165ª Sessão 
Ordinária, Teresina-PI, em 28 de janeiro de 2022. 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 
Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

  

 


		2022-03-03T12:47:24-0300
	Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por ERISVALDO MARQUES DOS REIS em: 03/03/2022 12:47.




