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PORTARIA N° 096/2018-GAB/DPG, DE 20 DE MARÇO 2018. 
 
A Defensora Pública Geral do Estado, no uso de suas atribuições que lhe confere 
o art. 8°, incisos I, IV e VIII da Lei Complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 
2006. 
 
Considerando a necessidade de cumprimento das ações estabelecidas nos 
instrumentos legais de planejamento aprovados no Plano Plurianual (PPA) 2016-
2019, alinhados a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Lei Orçamentaria Anual 
(LOA); 
 
Considerando a necessidade de cumprimento das ações propostas no 
Planejamento Estratégico Institucional Focal para o ano de 2018; 
 
Considerando o atual cenário econômico, que orienta pela manutenção de 
medidas de contingenciamento dos gastos públicos; 
 
Considerando a necessidade de, sem prejuízo da prestação do serviço, 
aprimorar as medidas de racionalização, monitoramento, contenção e 
contingenciamento de despesas no âmbito da Defensoria Pública do Estado; 
 
Considerando o resultado atingido pelas medidas de racionalização deliberados 
através das Portarias nº 028/2016, de 04 de fevereiro de 2016, nº 152/16, de 28 
de junho de 2016 e nº 085 de 10 de março de 2017;  
 
Considerando o quadro de repasse da programação financeira do 1° 
quadrimestre encaminhado pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA e 
Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN, que demandam a adoção de 
medidas de contenção de gastos públicos, para fins que equilíbrio das contas do 
exercício de 2018; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Estabelecer medidas urgentes de racionalização, monitoramento, 
contenção e contingenciamento de gastos no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado do Pará, nos termos desta Portaria. 
 
Art. 2º Ficam suspensas: 
 
I – a realização da contratação de consultorias para a realização de serviços de 
qualquer natureza, exceto as deliberadas e autorizadas pelo gabinete da 
Defensoria Pública Geral; 
 
II – a participação em cursos, seminários, congressos e demais atividades fora 
do Estado, com custas à Defensoria Pública do Estado, incluindo a emissão de 
passagens aéreas, exceto a representação Institucional da DPG ou de quem por 
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ela indicado (a) exceto as deliberadas e autorizadas pelo gabinete da Defensoria 
Pública Geral; 
 
III – a realização de novas contratações de estagiários, salvo as que decorrerem 
de substituição de vaga bem como a renovação de contratos até que se reduza 
em 20% o atual quantitativo.  
 
IV – a realização de ações do Programa “Balcão de Direitos”, com exceção das 
relativas a parcerias firmadas que prevejam aporte de recursos, e as previstas 
no PPA, conforme cronograma elaborado pelo Gabinete da Defensora Pública 
Geral. 
 
Parágrafo único – Fica limitada a realização de ligações de telefone fixo para 
telefone móvel, ligações interurbanas internacionais, com exceção das ligações 
realizadas pelo Gabinete da Defensora Pública Geral e as diretamente 
relacionadas à necessidade do serviço público. 
 
Art. 3º Nas renovações de contratos de natureza continuada e de aluguel de 
imóvel, sem prejuízo das demais medidas disciplinadas nesta Portaria, deverão 
ser adotadas medidas junto às contratadas para a repactuação, objetivando 
redução do preço originalmente contratado e/ou a renúncia à aplicação da 
cláusula de reajuste, exceto as contratações que já foram racionalizadas 
mediante Portarias nº 028/2016, de 04 de fevereiro de 2016, nº 152/16, de 28 de 
junho de 2016 e nº 085 de 10 de março de 2017. 
 
Parágrafo único – Será reduzido o contrato de prestação de serviço de vigilância 
armada em 10% (dez por cento) do atual valor contratado. 
 
Art. 4º Serão reduzidos em 20% (vinte por cento) os gastos com compras diretas. 
 
Art. 5º Fica reduzida em 20% (vinte por cento) a cota mensal de combustível e 
manutenção de veículos. 
 
Art. 6º Ficam estabelecidos os seguintes limites de gastos com diárias, exceto 
as deliberadas e autorizadas pela gestão superior mediante justificada e 
fundamentada necessidade do serviço público: 
 
I – Gabinete da Defensora Pública Geral – R$8.000,00 (oito mil reais); 
 
II – Diretoria Metropolitana – R$8.000,00 (oito mil reais); 
 
III – Diretoria do Interior – R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais); 
 
IV – Diretoria de Administração e Finanças – R$8.000,00 (oito mil reais); 
 
V – Escola Superior da Defensoria Pública – R$3.000,00 (três mil reais); 
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VI – Núcleo de Tecnologia, Informação e Comunicação – R$3.000,00 (três mil 
reais). 
 
Parágrafo único – O deferimento de diárias dentro da Região Metropolitana de 
Belém fica condicionado à comprovação de que foram excedidas 6 (seis) horas 
de deslocamento. 
 
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos até 
31 de dezembro de 2018, podendo ser antecipada a cessação de seus efeitos 
caso haja incremento de receitas à instituição. 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES  
Defensora Pública Geral do Estado do Pará 


