
 
ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA 
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL  

PORTARIA Nº. 352/2018-GAB-DPG, DE 05 DE SETEMBRO DE 2018. 
 
A Defensora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8º, 
incisos I, IV e VIII da Lei Complementar nº. 054/ de 07 de fevereiro de 2006; 
 
CONSIDERANDO a busca da sustentabilidade como a principal alternativa para reduzir o 
impacto gerado ao meio ambiente; 
 
CONSIDERANDO a necessidade da instituição de política interna de conservação e uso 
racional de energia elétrica, água e materiais descartáveis por meio de ações de caráter 
técnico, gerencial e comportamental; 
 
CONSIDERANDO que o desenvolvimento sustentável possibilita a manutenção da 
comodidade dos usuários e ameniza os danos aos recursos naturais; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Instituir a Política de Soluções Sustentáveis no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado do Pará. 
 
Art. 2º A Política de Soluções Sustentáveis implicará na adoção de medidas por todos os 
membros e servidores da Defensoria Pública do Estado do Pará de conscientização e 
incentivo ao uso eficiente de energia elétrica, água, papel e copos descartáveis. 
 
Art. 3º À Defensoria Geral compete regulamentar o uso exclusivamente digital para os 
pedidos de férias, licenças e procedimentos de recusa de atendimento e impedimento por 
meio de formulários eletrônicos. 
 
Art. 4º À Diretoria Administrativa compete: 
 
I – Apresentar alternativas ao consumo de copos descartáveis; 
II – Produzir material educativo para as campanhas desenvolvidas pela Escola Superior da 
Defensoria Pública e Gerência de Gestão de Pessoas; 
III – Adquirir cestos específicos para coleta de papel para ser destinado à reciclagem; 
IV – Realizar estudo de viabilidade para aquisição de painéis solares para a produção de 
energia nas unidades da Defensoria com maior fluxo de pessoas; 
V – Realizar estudo de viabilidade de captação pluvial de água para limpeza e jardinagem. 
 
Art. 5º À Diretoria da Escola Superior da Defensoria Pública compete: 
 
I – Elaborar cartilhas e cartazes educativos sobre o uso sustentável de energia elétrica, 
água, papel e copos descartáveis; 
II – Promover palestras sobre o uso sustentável de energia elétrica, água, papel e copos 
descartáveis; 
III – Promover dinâmicas nas unidades da Defensoria Pública para promover as ações 
voltadas à sustentabilidade. 
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Art. 6º À Assessoria de Comunicação compete: 
 
I – Desenvolver a campanha de conscientização e incentivo ao uso eficiente de energia 
elétrica, água, papel e copos descartáveis; 
II – Divulgar a campanha no site e nas redes sociais utilizadas pela Defensoria Pública. 
 
Art. 7º Ao Núcleo de Tecnologia da Informação compete: 
 
I – Configurar as impressoras da Defensoria Pública para imprimir frente e verso; 
II – Desenvolver ferramentas que possibilitem a realização de pedidos de férias, licenças e 
procedimentos de recusa de atendimento e impedimento via formulário eletrônico. 
 
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 
 
 
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES 
Defensora Pública Geral do Estado do Pará 


