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T TULO

III

DOS

N CLEOS

ESPECIALIZADOS
Art. 16. Os N cleos Especializados prestar o atendimento nos casos urgentes e
sempre que entenderem se tratar de hip tese de atribui o dos N cleos, nos
termos da Delibera o 020/19 CSDP .
Art. 17. Os coordenadores dos N cleos dever o indicar, em prazo a ser
definido em ato pr prio, a escala de 1 (um) respons vel por per odo, nos
termos do disposto nesta Resolu o. Par grafo nico: Caso os coordenadores
n o apresentem a referida escala, ser designado 1 (um/a) membro/a por
per odo, utilizando-se a lista de antiguidade.
T TULO IV DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS
Art. 18. Quanto s demandas administrativas que surgirem durante o per odo
regulado por esta Resolu o, haver funcionamento dos servi os de
inform tica, vigil ncia, limpeza e portaria, e que quaisquer outras demandas
administrativas poder o ser acionadas atrav s do telefone a ser divulgado na
escala definitiva.
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1 . A escala para atendimento das demais demandas administrativas ser
organizada pelo Coordenador-Geral de Administra o.
2 . Poder ser organizada escala entre os servidores da Coordena o de
Planejamento, Coordena o Jur dica, Controle Interno, Corregedoria, Gabinete
da Defensoria P bica-Geral, Primeira e Segunda Subdefensorias-Gerais, de
forma a haver ao menos um servidor por dia.
T TULO V DA EQUIPE DE APOIO
Art. 19. A equipe de apoio, constitu da pelos servidores e estagi rios que n o
forem escalados para o plant o, poder receber no per odo do artigo anterior a
dispensa de ponto do seu respectivo Coordenador, desde que os trabalhos
estejam em dia e n o haja preju zo ao servi o, notadamente nas mat rias em
que n o houver suspens o de prazo ou em que ocorrer a simples prorroga o
do termo final.
1 . Pode o Coordenador, a seu crit rio, autorizar a equipe de apoio, n o
escalada para as atividades de plant o, a realizar os trabalhos, no per odo do
de forma integralmente remota, hip tese em que ficar a cargo do
respectivo servidor as dilig ncias necess rias para acesso a internet e
manuten o de uma linha telef nica atualizada para contato do seu supervisor.
2 . Para as hip teses n o regulamentadas de forma expressa aplicam-se as
normas regulares de funcionamento.
3 . As disposi es desse artigo n o alcan am a equipe de apoio escalada para
atendimento das demandas urgentes.
T TULO IV

DAS DISPOSI

RESOLU

O N 230, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN , no uso das
atribui es legais previstas na Lei Complementar Estadual n
136/2011;CONSIDERANDO o contido na Instru o Normativa DPG n
040/2020
e
que
se
trata
de
exerc cio
de
fun o
de
confian a;CONSIDERANDO o contido no Protocolo Administrativo de n
18.284.974-0;
RESOLVE
Art. 1 . Designar para a fun o de Coordenadora
das Defensorias
P blicas dos F runs Descentralizados e Registros P blicos a Defensora P blica
Luciana Tramujas Azevedo Bueno. Par grafo nico. Mant m na fun o de
Coordenador das Defensorias P blicas dos F runs Descentralizados e Registros
P blicos o Defensor P blico Marcelo Lucena Diniz.
Art. 2 . Essa resolu o entra em vigor na data de sua publica o.
ANDR RIBEIRO GIAMBERARDINO
Defensor P blico-Geral do Estado do Paran
161299/2021
RESOLU

O DPG N 231, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN

CONSIDERANDO
RESOLVE

ES FINAIS
Art. 1 .

Art. 20. A comarca de Curitiba ser respons vel por atender, tamb m, as
demandas da Comarca de S o Jos dos Pinhais, concentrando-se o atendimento
na Capital.

RICARDO MENEZES DA SILVA

Art. 2 .
Art. 21. Esta resolu o entra em vigor na data de sua publica o.

ANDR RIBEIRO GIAMBERARDINO
161302/2021

ANDR RIBEIRO GIAMBERARDINO
Defensor P blico-Geral do Estado
161201/2021
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