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11204/2021

  008, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021.  

 

atuar 

  

 

-GERAL, no 

 

 

RESOLVE 

 

. Designar 

Camila Raite Barazal Teixeira, para atuar 

nos casos urgentes 

ca de Pato Branco, Dra. Danielle 

Pereira dos Santos Maia, estiver em . 

 

Art. 2 . 

 

 

RODOLPHO MUSSEL DE MACEDO 
-Geral 

11336/2021

09, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.  

 

o para realizar 

Curitiba  -73.2020.8.16.0006, 

14h. 
 

-GERAL

foram delegadas pelo art. 

104/2020; 

 

RESOLVE 

 

. 

 -

73.2020.8.16.0006, 

14h. 

 

 

 

 

RODOLPHO MUSSEL DE MACEDO 
-Geral 

11327/2021

Procedimento n.  16.341.683-2 

DECIS O 

Trata-se de Memorando formulado pelo Defensor P blico Francisco Marcelo         

Freitas Pimentel Ramos Filho, Coordenador da rea de Fam lia e Sucess es,           

encaminhado ao Defensor P blico-Geral, que trata do pedido de indeniza o          

por f rias n o gozadas referente aos per odos aquisitivos referentes ao per odo           

aquisitivo de 2018 e 2019. (fls. 02/17). 

O requerente informou que deixou de      

fruir, nos anos de 2018 e 2019, a integralidade das f rias adquiridas no per odo              

em raz o da imperiosa necessidade do servi o. Portanto, atendidos os requisitos           

estabelecidos no art. 158, 3 da Lei Complementar Estadual n 136/2011,           

requereu, a t tulo de indeniza o, o pagamento de respectivo per odo.  

Encaminhado ao Departamento de    

Recursos Humanos, foi informada a aus ncia da frui o de 48 dias de f rias (18              

dias do per odo aquisitivo de 2018 e 30 dias do per odo aquisitivo de 2019),              

bem como a frui o de 18 dias de licen a pr mio, referente ao per odo             

aquisitivo de 29/10/2013 a 28/10/2018, sendo 10 (dez) dias fru dos de           

10/12/2019 a 19/12/2019 e 08 (oito) dias fru dos de 06/01/2020 a 13/01/2020.            

Por fim, foi informado o valor referente  indeniza o em an lise (fls. 23/24). 

A Coordenadoria de Planejamento,    

atrav s de Informa o n 130/2020/CDP, atestou a conson ncia da despesa com           

o Planejamento Institucional do ano de 2020 (fls. 25/27). 

O Defensor P blico-Geral declarou a     

adequa o or ament ria e financeira da despesa (fls. 28). 

Em decis o, foi autorizado o     

pagamento do per odo de f rias n o fru das por imperiosa necessidade do           

servi o referente ao per odo aquisitivo de 2018. Em rela o ao per odo de 2019,             

considerando que houve frui o de licen a pr mio, entendeu-se que os dias de            

f rias n o foram fru dos por mera conveni ncia e oportunidade do agente           

p blico, encaminhando os presentes Associa o das Defensoras P blicas e          

Defensores P blicos, bem como Associa o dos Servidores da Defensoria          

P blica do Paran  para manifesta o (fls. 29/30). 

O Departamento de Recursos Humanos     

realizou novo c lculo relativo apenas ao per odo autorizado e encaminhou o           

contracheque do requerente (fls. 31/33). 

Em raz o da aus ncia de manifesta o      

da Associa o dos Servidores da Defensoria P blica do Paran , tampouco da           

Associa o das Defensoras P blicas e Defensores P blicos, os presentes foram          

tramitados sucessivamente Coordena o de Planejamento, e Coordenadoria         

Jur dica para an lise da situa o frente a Lei Complementar Federal n           

173/2020 (fls. 36/37). 

LEIA-SE: 

ao servidor infracitado conforme especificado abaixo: 

NOME CARGO 
 

 FIM 

ALICE SANTOS DE SOUZA 
AGENTE 

PROFISSIONAL  

01/01/2021 A 31/12/2021 01/03/2021 15/03/2021 

00/00/0000 A 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 

00/00/0000 A 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 

COORDENADOR) 

CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 


