
 
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 
 
Portaria 274/2020-GAB-DPG/DPE, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020. 
 
(Prazo prorrogado por meio da Portaria Nº 293/2020, de 11 de novembro de 2020) 
 
 
 O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso 
das atribuições conferidas pelo o art. 8°, incisos I, VIII e XVIII, da Lei Complementar n° 
54, de 07 de fevereiro de 2006; 
   

Considerando os temos do ofício de n° 090/2020 da Associação das 
Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará e do ofício de nº 08/2020 da 
Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do Pará, manifestando 
preocupação com a suspeita de aumento de casos de COVID-19 na região metropolitana 
de Belém;  

Considerando que a Defensoria Pública é órgão constitucional autônomo, 
integrante do sistema de justiça, cujos serviços prestados envolvem o fluxo intenso de 
pessoas nas dependências do órgão e/ou nas ações por este promovidas; 

 
Considerando as recentes notícias veiculadas na imprensa local e pelas 

Secretarias de Saúde Estadual e Municipal, relatando sobre a preocupação de possível 
aumento do número de infecções pelo COVID 19; 

 
Considerando que a necessidade de compatibilizar a continuidade do 

serviço público da Defensoria Pública, que é essencial para a população carente do Estado 
do Pará, com medidas de precaução e responsabilidade quanto à saúde do corpo funcional 
e dos usuários dos serviços públicos prestados por esta Instituição, sem prejuízo de serem 
tomadas outras medidas;  

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º, Facultar aos servidores públicos, figurantes do quadro de risco, o afastamento 
presencial das atividades laborais, sendo restabelecido o regime de trabalho remoto aos 
mesmos, devendo apresentar à chefia imediata requerimento de trabalho com a 
comprovação da condição, mediante apresentação de laudo médico que ateste a condição.  
 
Art. 2º, As Diretorias Metropolitana e do Interior deverão organizar junto aos 
Coordenadores das respectivas unidades administrativas a forma de execução do trabalho 
remoto, e o acompanhamento dos resultados das atividades desempenhadas. 
 
Art. 3º, Compreende-se como grupo de risco, os Defensores, servidores e colaboradores 
que: 

I - Idade igual ou superior a 60 anos;   
II - Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia 
isquêmica); 
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III - doenças pulmonares graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); 
IV – Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);  
V - Diabetes mellitus, conforme juízo clínico;  
VI - Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;  
VII- Gestação e Puerpério;  
VIII - Pessoas com deficiências e cognitivas físicas;  
IX - Estados de imunocomprometimento, devido ao uso de medicamentos ou doenças, 
incluindo os portadores de HIV/Aids e neoplasias;  
X – Doenças neurológicas.  
 

§1º A condição de portador de doença crônica ou de gravidez, nos termos dos incisos II 
a X deste artigo, dependerá de comprovação por meio de laudo médico ou documento 
que ateste a condição, o qual instruirá o pedido de trabalho remoto junto à chefia imediata, 
que deverá encaminhar à Gerência de Gestão de Pessoas para fins de notificação e 
controle. 

 
Art. 4º, Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem validade até 8 de 
novembro1, podendo ser prorrogada, de acordo com o quadro epidemiológico oficial.  

Art. 5º, Revogam-se as disposições em contrário.  
 
 
 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONSÇALVES LÉDO 
Defensor Público Geral  

documento assinado eletronicamente 

 
1 Prazo prorrogado até o dia 06 de janeiro de 2021 (Portaria Nº 293/2020, de 11 de novembro de 2020). 


