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ManifeStaÇÃO CSDPeSC nº 118, de 3 de julho de 2020
(118/2020)
O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais, conforme previsão
contida no artigo 16, inciso XVII, da Lei Complementar Estadual
nº 575/2012 e no artigo 21, inciso XIV, do Regimento Interno do
Conselho Superior (Resolução CSDPESC nº 77/2017), e nos termos da decisão proferida na 118ª sessão ordinária ocorrida em 3
de julho de 2020, aPrOVa o 4º Plano de atuação da Defensoria Pública do estado de Santa Catarina para o ano de 2020,
que acompanha a ata da respectiva sessão e será disponibilizado
no sítio eletrônico da instituição.
Florianópolis/SC, 3 de julho de 2020. JOÃO JOffiLY COutinHO, Presidente do CSDPESC
Cod. Mat.: 678648

Cod. Mat.: 678662
DeLiBeraÇÃO CSDPeSC nº 69/2020
Altera a Resolução CSDPESC nº 63/2016 e dá outras providências.
COnSiDeranDO, a autonomia administrativa e funcional da
Defensoria Pública, o Conselho Superior da Defensoria Pública
do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais
e nos termos da decisão proferida na 118ª Sessão Ordinária
ocorrida em 3 de julho de 2020, DeLiBera:
art. 1º. Revoga-se o inciso III do artigo 6º da Resolução CSDPESC nº 63/2016.
art. 2º. Acresce-se o artigo 6º-A na Resolução CSDPESC nº
63/2016, com a seguinte redação:
“Artigo 6º-A. Em caso de conﬂito de pauta de audiências de
uma mesma Defensoria Pública, o(a) Defensor(a) Público(a)
deverá comparecer ao ato que julgar mais sensível e importante aos interesses do(a)(s) assistido(a)(s) que representa, e que
poderá gerar maior prejuízo pelo adiamento, requerendo a reDiário Oficial Eletrônico de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço
eletrônico http:// www.doe.sea.sc.gov.br.

