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PORTARIA CONJUNTA Nº 002/2021 – GABINETE/DPG E CORREGEDORIA-GERAL  

 

 

O Defensor Público-Geral e o Corregedor-Geral da 

Defensoria Pública do Estado de Goiás em exercício, no 

uso de suas atribuições legais contidas na Lei 

Complementar Estadual nº 130/2017, e,  

 

 

Considerando a Portaria Conjunta nº 007/2020 – Gabinete/DPG e 

Corregedoria-Geral, que reorganizou o regime especial de trabalho no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado de Goias, com o objetivo de estabelecer medidas 

institucionais com vistas à prevenção à infecção e propagação do Coronavírus (COVID-

19);  

 

Considerando a Portaria Conjunta nº 008/2020 – Gabinete/DPG e 

Corregedoria-Geral, que regulamentou o retorno gradual das atividades presenciais, em 

complementação ao previsto na Portaria Conjunta nº 007/2020 GABINETE/DPG e 

CORREGEDORIA-GERAL; 

 

Considerando a Portaria Conjunta nº 001/2021 – Gabinete/DPG e 

Corregedoria-Geral, que suspendeu o retorno gradual das atividades presenciais, 

disciplinado na Portaria Conjunta nº 008/2020 GABINETE/DPG e CORREGEDORIA-

GERAL, nas unidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás situadas em locais com 

indicadores oficiais de calamidade pública ou em que houver suspensão das atividades 

não essenciais, econômicas e não econômicas decretadas pelos respectivos Municípios, 

e restabeleceu o regime especial de trabalho e de atendimento modulado na Portaria 

Conjunta nº 007/2020 GABINETE/DPG e CORREGEDORIA-GERAL; 

 

Considerando o Despacho exarado pelo ilustre Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado do Goiás, nos autos do Proad 202006000227064, decidindo “que os 

efeitos do Decreto Judiciário nº 666, de 02 de março de 2021, não serão prorrogados e 

que a partir do dia 15 de maio de 2021 voltarão a vigorar as disposições dos Decretos 

Judiciários nº 1.141, de 09 de junho de 2020, e 1.431, de 24 de julho de 2020, naquilo 

que são compatíveis entre si” 

 

Considerando que o cenário (Covid-19) e os boletins epidemiológicos do 

Estado de Goiás e Prefeitura Municipal registram uma redução considerável na taxa de 

ocupação dos leitos de Unidade de terapia intensiva (UTI) destinados para Covid-19; 

 

Considerando que incumbe ao Defensor Público-Geral dirigir a Defensoria 

Pública do Estado de Goiás, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a 

atuação, bem como praticar atos de gestão administrativa, financeira e pessoal, nos 

moldes do art. 12, I e XII da Lei Complementar nº 130/2017;  
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Considerando que incumbe à Corregedoria-Geral orientar e fiscalizar as 

atividades funcionais e a conduta de seus membros e servidores da Instituição, na forma 

do art. 32 e seguintes da Lei Complementar nº 130/2017;  

 

 

RESOLVEM 

 

 

Art. 1º. Reestabelecer o retorno gradual das atividades presenciais, 

disciplinado na Portaria Conjunta nº 008/2020 GABINETE/DPG e CORREGEDORIA-

GERAL, em complementação ao previsto na Portaria Conjunta nº 007/2020 

GABINETE/DPG e CORREGEDORIA-GERAL, naquilo que são compatíveis entre si. 

 

§ 1º O retorna gradual dar-se-á, em todas as unidades, a partir de 17 de maio 

de 2021. 

§ 2º Em adendo ao anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2020 – 

GABINETE/DPG E CORREGEDORIA-GERAL, fica estabelecido que o horário para 

atendimento e realização de atos presenciais na unidade Anápolis será das 08h ás 12h. 

 

Art. 2º. Deverão, preferencialmente, colaborar no trabalho presencial os e as 

integrantes da Defensoria Pública pertencentes ao grupo de risco expresso no inciso VI 

do artigo 2º da Portaria Conjunta nº 007/2020 – GABINETE/DPG E CORREGEDORIA-

GERAL, que foram imunizados com a segunda dose da vacina contra COVID-19 há mais 

de 20 (vinte) dias ou se a vacina já tiver sido disponibilizada. 

 

§ 1º O comprovante de vacinação deverá ser apresentado à chefia imediata, 

que o remeterá ao Departamento de Recursos Humanos, via processo no Sistema 

Eletrônico de Informação - SEI, para a atualização dos registros funcionais. 

 

Art. 3º Revogar a Portaria Conjunta nº 001/2021 GABINETE/DPG e 

CORREGEDORIA-GERAL. 

 

Art. 4º Os casos omissos serão decididos pela Defensoria Pública-Geral do 

Estado e pela Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado. 

 

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 

as disposições em contrário.  

 

Defensoria Pública do Estado de Goiás, aos 14 dias do mês de maio de 2021. 

 

Dê-se ciência. Cumpra-se. 

 

 

 

DOMILSON RABELO DA SILVA JÚNIOR 

Defensor Público-Geral do Estado 

MÁRCIO ROSA MOREIRA 

Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado 

em exercício 
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