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PORTARIA 11/2022-DPEPR/FB                                                

 

Concede liberação aos servidores e 
estagiários para trabalho em home office e 
cancela eventuais atendimentos presenciais 
devido as baixas temperatura que atingirão à 
Comarca de Francisco em 19/08/2022, 
considerando as precárias condições da 
sede. 

 

 

O COORDENADOR DA SEDE DE FRANCISCO BELTRÃO, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO a precariedade das condições estruturais da sede atual; 

 

CONSIDERANDO que embora tenha recebido 8 aparelhos de ar condicionado 

quente/frio, esta Coordenação teve que devolvê-los diante de parecer técnico negativo 

do engenheiro da Defensoria Pública do Paraná sobre a fiação elétrica do local, com 

risco de incêndio caso algum aparelho fosse instalado; 

 

CONSIDERANDO que apesar do serviço prestado pelo projeto Mãos Amigas de 

reparos nos telhados da Sede, ainda subsistem vazamentos e furos e que as 

condições climáticas do imóvel são extremas, vez que em dias de calor o ambiente 

fica muito quente e em dias de frio, extremamente gelado, não havendo o menor 

isolamento térmico; 

 

CONSIDERANDO que em 19 de agosto de 2022, conforme print do site SIMEPAR – 

Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná1, segundo dados 

medidos por estação meteorológica, as temperaturas na Cidade, em 19/08/2022, 

atingirão mínima de 2ºC (possível sensação térmica negativa) e máxima de 11°C; 

 

 
1 Consultado em 18/08/2022, às 20h45, no link: 
http://www.simepar.br/prognozweb/simepar/forecast_by_counties/4108403 
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CONSIDERANDO ainda o maior risco de propagação de doenças contagiosas de 

ordem pulmonar em ambientes fechados; 

 

CONSIDERANDO que não haverá prejuízo ao serviço público, vez que a internet no 

local é de baixa qualidade/velocidade, não permitindo, na maioria das vezes, a 

participação em audiências virtuais sem a utilização de dados dos próprios defensores 

e que, em geral, em home office, há aumento da produção de minutas e ofícios pela 

equipe de trabalho por tal motivo; 

 

CONSIDERANDO que às sextas-feiras não há atendimento ao público em geral, salvo 

por agendamento, e que a Sede funciona somente com expediente interno neste dia; 

 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º. Autorizar, excepcionalmente, a liberação do trabalho na modalidade de home 

office aos servidores e estagiários da sede de Francisco Beltrão na data de 19 de 

agosto de 2022. 

 

 

Francisco Beltrão, 18 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

RENATO MARTINS DE ALBUQUERQUE 
Coordenador da Sede de Francisco Beltrão 
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Print da previsão meteorológica - SIMEPAR: 
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