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DEFENSORIA PÚBLICA 
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL 

 
PORTARIA Nº. 070/2020-GAB/DPG, DE 17 DE MARÇO DE 2020.  

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, I, VIII e XVIII, da Lei Complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 
2006; 

Considerando que no dia 12.03.2020 a Organização Mundial de Saúde – OMS emitiu 
declaração classificando sobre o COVID-19 (Coronavírus) como uma pandemia.  

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde e a necessidade de adoção de 
medidas de prevenção de transmissão da doença no âmbito da Defensoria Pública; 

Considerando a necessidade de compatibilizar a manutenção dos serviços da Defensoria 
Pública do Estado do Pará com a adoção das medidas de enfrentamento estabelecidas por 
meio da Portaria nº 68/2020-GAB/DPG, de 13 de março de 2020. 

RESOLVE:  

Art. 1º Os  membros, servidores, colaboradores ou estagiários que retornarem de viagem de 
local onde tenham casos confirmados de transmissão sustentada da COVID-19 não deverão 
comparecer ao ambiente de trabalho e deverão, excepcionalmente, desempenhar suas 
funções, atribuições e atividades funcionais por meio do regime de trabalho remoto, da forma 
estabelecida pela Portaria nº 68/2020-GAB/DPG, de 13 de março de 2020, caso compatível 
com a atividade exercida. 

§ 1º O período de afastamento, a contar do regresso da viagem, como definido no caput, será 
de 14 (quatorze) dias. 

§ 2º Na hipótese prevista neste artigo, o membro, servidor, colaborador ou estagiário deverá 
entrar em contato telefônico com sua chefia imediata e enviar a cópia digital do atestado ou 
de documentos que comprovem situação de exposição ao risco, como, por exemplo, 
passagens áreas (próprias ou das pessoas que tiveram contato), reserva de hotel ou quaisquer 
outros que comprovem a situação. 

§ 3º A chefia imediata deverá comunicar à Gerência de Gestão de Pessoas (GGP), para fins 
de registro funcional, o período de permanência no regime excepcional de trabalho remoto; 

 § 4º O controle acerca da produtividade dos servidores que atuarem em regime excepcional 
de trabalho remoto ficará sob a responsabilidade da chefia imediata.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

JENIFFER DE BARROS RODRIGUES  
Defensora Pública-Geral do Estado do Pará 


