
 
ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA 
 

       INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/08-DP/GAB DE 31 DE JULHO DE 2008 

O Defensor Público Geral do Estado, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
8°, inciso I, IV e VIII da Lei Complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006. 

 
CONSIDERANDO o Convênio Federal nº 154/2007, firmado entre a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República e esta Defensoria Pública, com o 
objetivo de promover a regionalização do Núcleo de Atendimento Especializado da 
Criança e do Adolescente – NAECA, nos municípios de Capanema, Paragominas, 
Altamira, Castanhal e Breves, com vigência de dezembro de 2007 a dezembro de 
2008. 

CONSIDERANDO que para a prestação de contas do referido Convênio fazem-se 
necessários relatórios de atendimento e do que foi realizado em cada NAECA desde 
sua inauguração. 

CONSIDERANDO a informação constante no Memorando s/nº de 22 de julho de 
2008 da Coordenadora do NAECA solicitando que os Defensores Públicos que 
atuam nos referidos núcleos encaminhem relatórios desde sua inauguração até 
dezembro do corrente ano, para que possa ser realizada a prestação de contas do 
Convênio Federal nº 154/2007.   

RESOLVE: 

Art. 1º Determinar que os Defensores Públicos atuantes nos NAECAS de 
Capanema, Paragominas, Altamira, Castanhal e Breves, encaminhem relatórios de 
atendimento e do que foi realizado em cada núcleo, desde sua inauguração até 
dezembro do corrente ano, para que possa ser realizada a prestação de contas do 
Convênio Federal nº 154/2007.   

§ 1º Os relatórios de que trata o caput deste artigo deverão ser encaminhados à 
Coordenadora do NAECA no prazo de 15 dias a contar da publicação desta 
Instrução Normativa, para as atividades realizadas nos referidos núcleos até 31 de 
julho de 2008. 

§ 2º A partir de 1º de agosto de 2008, os relatórios mensais das atividades 
realizadas nos referidos NAECAS deverão ser encaminhados à Coordenadora do 
NAECA, até o quinto dia útil do mês seguinte.  

 



§ 3º A determinação contida no caput deste artigo se aplica aos Defensores Públicos 
que atuam em municípios que ainda terão seus NAECAS inaugurados, 
encaminhando-se os relatórios a partir da data de sua inauguração, observado o 
disposto no § 2º deste artigo. 

Art. 2º A Coordenadora do NAECA deverá encaminhar ao Gabinete do Defensor 
Público Geral os relatórios recebidos no prazo de 2 dias.  

Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa incidirá em 
infração disciplinar consubstanciada no art. 62, I c/c o art. 57, III da Lei 
Complementar nº 54/06, passível de apuração pela Corregedoria. 

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Antonio Roberto Figueiredo Cardoso 
     Defensor Público Geral 
 
 


