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DIÁRIO OFICIAL Nº 34.284, DE 17 DE JULHO DE 2020. 
 
PORTARIA Nº 174/2020. GAB-DPG/DPE, Belém, 15 de julho de 2020. 
 

Institui a Atualização Cadastral do Pessoal 
Ativo no âmbito da Defensoria Pública da 
Defensoria Pública do Pará. 

O Defensor Público Geral do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere do art. 8º. I, IV, VIII da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006; 

CONSIDERANDO, a necessidade da Defensoria Pública do Estado do Pará em 
atualizar os sistemas de controle do seu quadro de pessoal, promovendo-se assim a 
atualização dos registros físicos e eletrônicos com a inserção de informações de pessoal 
ativo; 

CONSIDERANDO os ditames da Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, a 
qual dispõe em seu Artigo 177, VII, que são deveres do servidor a atualização de seus 
dados pessoais e de seus dependentes; 

RESOLVE: 

Art. 1º. – Instituir a Atualização Cadastral dos Defensores Públicos (as) e Servidores 
Públicos (as) ativos no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Pará, Região 
Metropolitana e Interior, no período de 17/07/2020 a 15/09/2020. 

I - A atualização de que trata esta Portaria será efetuada mediante o preenchimento de 
formulário e anexação de documentação adicional comprobatória de mudança de 
situação cadastral (residência, dependentes, etc.), pelos Defensores (as) Públicos (as), 
Servidores Públicos (as) efetivos (as), Servidores (as) Públicos (as) cedidos de outros 
órgãos e Servidores (as) Públicos (as) exclusivamente comissionados. 

II - O Processo previsto nesta Portaria terá como órgão Central de gerenciamento e 
controle a Gerência de Gestão de Pessoas. 

III – Fica a Gerência de Gestão de Pessoas responsável por elaborar o formulário a ser 
disponibilizado na intranet e preenchido por Defensores (as) Públicos (as), Servidores 
(as) Públicos (as), até a data limite de 15/09/2020; receber e conferir a documentação 
enviada, bem como alimentar o sistema SIGRH com as informações fornecidas. 

IV – Fica o Núcleo de Tecnologia da Informação responsável por disponibilizar até o 
dia 17/07/2020, via intranet, e-mail e outros meios eletrônicos o formulário para 
preenchimento, anexação e posterior envio pelos Defensores (as) Públicos (as) 
Servidores (as) Públicos (as) à Gerência de Gestão de Pessoal. A não atualização 
cadastral, na data programada, ocasionará seu bloqueio no sistema de Gerenciamento de 
Pessoal, o que tem como consequência o não pagamento do respectivo salário, até que 
ocorra a regularização da situação cadastral. 

VI - A atualização é de caráter pessoal e intransferível, assim como obrigatória para 
todos os que recebem qualquer tipo de remuneração na Folha de Pagamento da 
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Defensoria Pública do Estado do Pará; sendo autorizada a atualização por procuração 
particular para o pessoal ativo. 

Art. 2º. São de inteira responsabilidade do Servidor Público (a) e do Defensor Público 
(a) as informações prestadas no ato de preenchimento do respectivo formulário. 

Art. 3º. O procedimento de atualização cadastral em questão será realizado nas formas 
abaixo estabelecidas: 

I – Mediante acesso ao canal virtual da instituição, intranet, onde estará disponibilizado 
o link de acesso ao formulário, 

II - Mediante atendimento presencial na Gerência de Pessoal, ou On-line pelo aplicativo 
do Whatsapp do número (091- 98154-7475*), da Gerência de Pessoal da instituição. 

III – Dúvidas e orientações poderão ser esclarecidas mediante contato telefônico no 
número da Gerência de Gestão de Pessoas. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Cumpra-se, Publique-se. 

 

Belém, em 15 de julho de 2020. 

 

 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 
Defensor Público Geral do Estado do Pará 

 
 
 
* Errata publicada no D.O.E. Nº 34.290, de 23 de julho de 2020. 

 

 

 


