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Portaria n. 123/2020 - GDPGE 
 

Estabelece medidas de contingenciamento e utilização racional de 

recursos públicos, e dá outras providências, no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Rio Grande do Norte, diante do quadro de pandemia 

e calamidade pública decorrente da COVID-19. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 8º, inciso XIII, art. 97-A, incisos II, III e VI, todos da Lei 

Complementar Federal de nº 80/1994, 

 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde – OMS da situação mundial do 

COVID-19 como pandemia; 

 

CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública de importância internacional declarada 

pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual estabeleceu a quarentena como forma de 

enfrentamento   da   emergência   de   saúde   pública   de    importância    internacional    decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019; 
 

CONSIDERANDO a expedição do Decreto Estadual nº 29.513, de 13 de março de 2020, que regulamentou, no 

âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

CONSIDERANDO a aprovação pelo Congresso Nacional da Mensagem presidencial de nº 93/2020, que reconheceu 

o estado de calamidade pública no Brasil; 

 

CONSIDERANDO a aprovação pela Assembleia Legislativa Estadual do Decreto de nº 29.534, publicado no Diário 

Oficial do Estado do dia 20 de março de 2020, de lavra da Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, que 

reconheceu o estado de calamidade pública no Rio Grande do Norte em razão da pandemia da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que as projeções econômicas e financeiras indicam a possibilidade real de uma iminente crise 

mundial, ante os efeitos decorrentes do novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a patente queda de arrecadação pelos Estados de receitas advindas do recolhimento de impostos, 

diante do quadro de isolamento adotado para combate ao novo Coronavírus, que, inevitavelmente, enseja impacto 

direto no repasse aos demais Poderes e órgãos que percebem duodécimo, incluindo-se a Defensoria Pública; 

 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de se manter a prestação dos serviços públicos pela Defensoria Pública 

deste Estado, no sentido de resguardar a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados; 

 

CONSIDERANDO ser necessária a manutenção da prestação dos serviços públicos pela Defensoria Pública deste 

Estado, no sentido de resguardar a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados; 



CONSIDERANDO a necessidade de fixação e execução de medidas no sentido de assegurar o equilíbrio 

orçamentário e financeiro da Defensoria Pública deste Estado, assim como a imprescindibilidade de 

contingenciamento de despesas por esta Administração; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. ESTABELECER o PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Rio Grande do Norte, com a finalidade de implementar ações destinadas a garantir o equilíbrio 

financeiro-orçamentário desta instituição, que reduzam gastos e garantam a utilização com economicidade dos 

recursos disponíveis, sem que se afete a prestação dos serviços. 

 

Art. 2º. Fixar, até ulterior deliberação, a adoção das medidas previstas na presente Portaria, sem prejuízo de outras 

providências já implementadas ou que venham a se afigurar posteriormente necessárias, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado, a serem executadas imediatamente pelos órgãos administrativos da Defensoria Pública 

do Rio Grande do Norte, nos seguintes moldes: 

 

I. suspensão da celebração de novos contratos de locação para funcionamento das unidades da Defensoria Pública, 

salvo aqueles que se encontram em fase de processamento até a data de publicação deste ato; 

 

II. determinar à Coordenadoria de Administração que busque junto aos fornecedores de produtos e prestadores de 

serviços a revisão dos contratos vigentes, inclusive nos de locação, pretendendo a diminuição das despesas; 

 

III. fica suspensa a realização de novos investimentos, assim como de novos projetos que se delineiem como aumento 

de despesas, exceto aqueles decorrentes de recursos de convênios e/ou emendas parlamentares; 

 

IV. suspensão de todas as contratações e aquisições ainda não realizadas, excetuadas aquelas destinadas à compra de 

equipamentos de informática, materiais permanentes e de consumo essenciais ao funcionamento da instituição; 

 

V. empreender medidas que visem ao uso racional da água, energia elétrica, telefonia e serviços de envio de 

correspondência; 

 

VI. suspensão das ordens de serviços ou de compra de bens de consumo não imprescindíveis; 

 

VII. dispensação racional dos materiais constantes no almoxarifado para as unidades defensoriais; 

 

VIII. reduzir a 50% (cinquenta por cento) os gastos com combustível; 

 

IX. suspender a renovação ou implementação de novos termos de estágios, bem como avaliar a necessidade de 

redução do quadro existente; 

 

X. não efetuar o pagamento de auxílio-transporte a estagiários e servidores, durante o desempenho de atividades de 

forma remota, salvo pelos dias em que restar demonstrada a presença daqueles em Núcleo da Defensoria para efetivo 

exercício de suas atividades; 

 

XI. suspensão de aquisição de passagens aéreas para participação de Defensores Públicos e/ou servidores em 

reuniões, congressos, cursos, eventos ou treinamentos presenciais; 

 

XII. suspensão da contratação de profissionais para ministrar cursos, palestras ou treinamento pessoal destinados aos 

membros e servidores desta instituição; 

 

XIII. não autorizar, temporariamente, o pagamento de diárias a membros e servidores por deslocamento realizado 

após a publicação desta portaria, cuja distância seja de até 50km (cinquenta quilômetros) entre o local de saída e 

aquele do destino, e não houver necessidade de pernoite; 



XIV. indeferir os pedidos, por interesse particular, de suspensão de férias já autorizadas e com datas de fruição 

programadas a partir de 1º de maio do ano em curso, se não observado o prazo de 20 (vinte) dias de antecedência 

encartado no art. 10, inciso I, da Resolução de nº 197/2019-CSDP. 

 

Parágrafo único. Sobrevindo necessidade premente da realização das despesas mencionadas nos incisos acima, 

deverá ser encaminhada justificativa fundamentada pelo solicitante à Defensoria Pública-Geral para análise e 

autorização excepcional. 

 

Art. 3º. Os casos omissos serão dirimidos pela Defensoria Pública-Geral. 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

 

Gabinete do Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal/RN, aos três dias do mês de abril 

do ano de dois mil e vinte. 

 

Marcus Vinicius Soares Alves 

Defensor Público Geral do Estado do Rio Grande do Norte 


