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INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 77/2020 

 

 

  

 

Dispõe sobre o Plano de Contenção de Gastos com 

medidas de organização e otimização administrativa, 

bem como de manutenção do equilíbrio 

orçamentário-financeiro da Defensoria Pública, em 

virtude da pandemia do COVID-19. 

 

 

  

CONSIDERANDO a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria 

Pública Estadual, consoante previsão do art. 134, § 2º da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de enfrentamento e contenção da pandêmica infecção 

humana pelo novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 

com a redação dada pela Medida Provisória n. 926, de 20 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO as disposições da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020 que 

dispõe sobre medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública; 

 

CONSIDERANDO o estado de emergência pública no Estado do Ceará, reconhecido pelo 

DECRETO Nº33.510, de 16 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO a implementação, no âmbito da instituição, do atendimento remoto aos 

usuários dos serviços institucionais; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de implementar a contenção dos gastos públicos e otimizar 

os recursos da Defensoria Pública do Estado do Ceará; 

 

CONSIDERANDO a repercussão econômica das medidas de isolamento, impondo medidas 

de contingenciamento de despesas; 

 

CONSIDERANDO o declínio da arrecadação do Fundo de Apoio e Aparelhamento da 

Defensoria Pública -FAADEP, responsável pelo custeio da Instituição; 

 

CONSIDERANDO levantamentos, estudos e projeções discutidas na 63º reunião do 

COGAOF sobre os impactos econômicos e financeiros do novo Covid-19 no âmbito da 
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Defensoria Pública do Estado do Ceará; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de serviços essenciais ao regular 

funcionamento da Defensoria Pública do Estado e a continuidade da prestação de assistência 

jurídica integral e gratuita à população carente; 

 

 

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO, com fundamento no art. 148-A, I, II e 

VIII, da Constituição do Estado do Ceará, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Estabelecer o Plano de Contenção de Gastos com medidas voltadas à preservação do 

equilíbrio orçamentário-financeiro da Defensoria Pública do Estado do Ceará e à garantia da 

continuidade da prestação de serviços afetos à assistência jurídica integral e gratuita, enquanto 

perdurar o enfrentamento da pandemia do Covid-19. 

 

Art. 2º. Ficam vedadas novas contratações de bens e serviços que não sejam absolutamente 

indispensáveis à continuidade da prestação de serviço à população, durante o período indicado 

no art. 1º. 

 

Art. 3º. Cabe à COAFI, mediante autorização da Defensora Pública Geral, providenciar a 

revisão, com redução de valores, dos contratos que não estejam em integral execução em 

função das limitações das atividades presenciais, podendo, para tanto, proceder à 

renegociação bilateral ou alteração unilateral, observado o disposto no artigo 65 da Lei federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Parágrafo único – Os contratos com instituições de ensino que visam custeio de cursos de 

pós-graduação aos membros e servidores da Defensoria Pública deverão ser renegociados, 

visando a redução dos valores das parcelas, o elastecimento das datas e a prorrogação dos 

pagamentos das parcelas. 

 

Art. 4º. Os pagamentos de diárias e/ou ajudas de custo estão suspensos até ulterior 

deliberação. 

 

§ 1º. As diárias e/ou ajudas de custo efetivamente pagas aos membros da Defensoria Pública, 

previstas para os meses de Março e Abril, coincidentes com o período de teletrabalho definido 

pela Instrução Normativa 74/2020 e ampliado pela Instrução Normativa 76/2020, devem ser 

estornadas, salvo aquelas cuja atividade já foi efetivamente realizada. 

 

§ 2º. Os processos de diárias e/ou ajudas de custo previstas para os meses de Março e Abril, 

cuja atividade não tenha sido realizada, deverão ser cancelados.   
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Art. 5º A COAFI, juntamente com a divisão de controle de serviços terceirizados, deverá 

notificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar todos os meios 

necessários para conscientizar seus funcionários em relação aos riscos da COVID-19 e à 

necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou respiratórios. 

 

Parágrafo único. As empresas contratadas estão passíveis de responsabilização contratual em 

caso de omissão que resulte em prejuízo à Defensoria Pública. 

 

Art. 6º. A SEXEC e o setor de Terceirizados da Defensoria Pública farão as comunicações e 

negociações com as empresas de terceirização para revisão de valores pagos pela Defensoria 

Pública, sem demissões. 

 

Art. 7º. O setor de Terceirizados da Defensoria Pública comunicará às empresas de 

terceirização a concessão de férias coletivas de 30 (trinta) dias a todos os colaboradores e 

colaboradoras que atuam na Defensoria Pública cujas ocupações não sejam compatíveis com 

o regime de teletrabalho ou que sejam prescindíveis neste regime. 

 

Parágrafo único. O setor de terceirização deverá indicar quais as ocupações incompatíveis, 

cabendo aos supervisores, ou aos Membros da Defensoria Pública lotados em órgãos sem 

supervisão, opinar sobre os imprescindíveis durante o regime de teletrabalho, atendendo às 

necessidades do serviço de cada localidade. 

 

Art. 8º. Ficam suspensos os contratos de estágio remunerado do curso de Direito, ressalvada a 

imprescindibilidade por aumento da demanda decorrente do regime de teletrabalho, atendidas 

as diretrizes específicas do Núcleo de Estágio. 

 

Art. 9º. Ficam suspensos novos credenciamentos de estagiários e estagiárias no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado. 

 

Parágrafo único. À exceção dos estagiários e estagiárias de direito, ficam suspensas as 

prorrogações dos contratos de estágio que findarem no período abrangido por este Ato. 

 

Art. 10. Ficam vedados durante a duração desta Instrução Normativa: 

 

I- O pagamento do auxílio transporte em razão da instituição do regime de 

teletrabalho; 

II- Quaisquer atividades que reúnam membros e/ou colaboradores nos prédios da 

Defensoria Pública, pelo prazo de duração desta Instrução Normativa, especialmente 

com solicitação de coffee break; 

III- O pagamento das bolsas de mediação ante o regime especial de teletrabalho; 

IV- As concessões de passagens aéreas; 
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V- Os gastos referentes às contas de controle da Escola Superior da Defensoria 

Pública e da Comunicação, ressalvados os aprovados pelo COGAOF; 

VI- Início de obras, reformas e novos projetos que representem aumento de 

despesa, ressalvados aqueles aprovados pelo COGAOF; 

VII- O pagamento de horas extras a terceirizados. 

 

 

Art. 11. Fica determinado o contingenciamento e a racionalização de materiais de consumo, 

almoxarifado, energia elétrica, telefonia e serviços de postagens. 

 

Art. 12. Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser submetidos à Defensora Pública 

Geral. 

 

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Fortaleza, 03 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

Elizabeth das Chagas Sousa 

Defensora Pública Geral do Estado 


