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PORTARIA Nº 082/2020-GAB/DPG, DE 06 DE ABRIL DE 2020. 
 

Dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados no trabalho remoto. 

 
A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições 
previstas no art. 8o, I, VIII e XVIII da Lei Complementar no 054, de 07 de fevereiro de 2006. 
 
Considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30/01/2020, em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo coronavírus (COVID-19); 
 
Considerando a edição pela Defensoria Pública Geral da Portaria no 71/2020-GAB/DPG, de 23 
de março de 2020 e Portaria Conjunta no 01, de 20 de março de 2020, da Defensoria Pública-
Geral e Corregedoria, que estabeleceu normas excepcionais e temporárias para enfrentamento 
e combate ao novo coronavirus – COVID19 e criou o comitê gestor de crise no âmbito da 
Defensoria Pública, respectivamente; 
 
Considerando a natureza essencial da atividade desenvolvida por esta Instituição e a 
imprescindibilidade de se assegurar condições mínimas para a sua continuidade em necessária 
compatibilidade com a preservação da saúde dos usuários e da população em geral, assim como 
de membros, servidores, colaboradores e estagiários; 
 
Considerando a necessidade da realização de atividade não presencial ou a distância, facilitada 
pela utilização de meios de tecnologia, bem como ferramentas de comunicação; 
 
Considerando a necessidade de manutenção de serviços essenciais ao regular funcionamento 
da Defensoria Pública e à continuidade da prestação de assistência jurídica integral e gratuita à 
população hipossuficiente do Estado do Pará. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Os membros, servidores e estagiários de todos os núcleos e unidades administrativas da 
Defensoria Pública deverão adotar o trabalho remoto, nos termos da Portaria no 71/2020-
GAB/DPG, de 23 de março de 2020, ressalvados os casos de férias e licenças, a saber: licença 
prêmio, licença saúde ou licença para acompanhar pessoa doente na família. 
 
Art. 2º Incube aos membros, servidores e estagiários no regime de trabalho remoto observar às 
atribuições regulares dos cargos ocupados e, no que couber, ao seguinte: 
 
I - Obedecer jornada pré-estabelecida pela chefia imediata; 
 
II - Cumprir regularmente suas tarefas ordinárias compatíveis com o regime remoto; 
 
III - Cumprir as tarefas especificas que lhe forem designadas pela chefia imediata; 
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IV - Estar a disposição para as chamadas/atendimentos dos usuários, conforme a realidade de 
cada núcleo e/ou unidade administrativa; 
 
V – Utilizar e alimentar regularmente os sistemas de tecnologia da informação (software’s) da 
Defensoria Pública e do Estado do Pará, disponíveis através da Rede Mundial de 
Computadores. 
 
VI - Fornecer telefones e e-mails atualizados às respectivas chefias a que forem vinculados; 
VII - Manter em funcionamento os meios de comunicação de que trata o inciso V, os quais 
deverão ser acessados diariamente no período da jornada de trabalho. 
 
Art. 3º A comunicação dos membros e servidores deve ser regular, com identificação das 
demandas recorrentes, dificuldades encontradas e apresentação de soluções. 
 
Art. 4º O atendimento deverá ser mensurado quanto a sua eficácia e produtividade, através de 
relatórios semanais. 
 
Art. 5º A comunicação do trabalho remoto por redes sociais, deve seguir a padronização do 
Gabinete da Defensoria Pública-Geral. 
 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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