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ESTADO DO PARÁ 
DEFENSORIA PÚBLICA 

 

       INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/09-DP/GAB DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

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 GP-Pará, Programa de Gerenciamento que o Governo do 
Estado utiliza para avaliar as metas de atendimento por Projeto/Atividade, 
mensuradas no Plano Plurianual (PPA 2008-2011); 
 
CONSIDERANDO que o NUPLAN alimenta mensalmente, diretamente no Sistema, 
as informações fornecidas pelas Diretorias da capital e do interior em conjunto com 
os núcleos especializados que compõem esta Defensoria; 

CONSIDERANDO a solicitação constante no Memorando nº 105/09 – NUPLAN de 
11 de novembro de 2009 solicitando que os Defensores Públicos entreguem os 
relatórios de suas atividades tempestivamente, eis que a relevância dos trabalhos 
executados pelo referido núcleo serão traduzidos em números, armazenados no GP-
PARÁ. 

CONSIDERANDO que o referido sistema informacional é a ferramenta oficial que 
demonstra a contraprestação dos serviços desta Defensoria ao Orçamento Anual 
aprovado para financiamento das despesas da Instituição (pessoal, custeio e 
investimento). 

CONSIDERANDO o disposto no art. 12 do Anexo I da Resolução 014/07, de 
31/10/07 e alterações, bem como o disposto nos arts. 13, IX e 41, II da Lei 
Complementar 054/06. 

RESOLVE: 

Art. 1º Determinar que os Defensores Públicos remetam à Corregedoria-Geral da 
Defensoria Pública, até o dia 10 (dez) do mês de dezembro de 2009, com registro no 
Protocolo Geral, relatório anual de suas atividades funcionais, especificados mês a 
mês, para que os devidos registros sejam inseridos no sistema de Gestão de 
programas do Plano Plurianual (GP-Pará).   



Parágrafo único - A determinação contida no caput deste artigo se aplica aos 
Defensores Públicos que atuam na área cível, criminal, de direitos humanos, de 
homofobia, da criança e adolescente, da mulher, do idoso, do consumidor, do balcão 
de direitos, do Tribunal do Júri, dos juizados especiais, dos tribunais superiores e 
demais atividades fins da instituição, na capital e no interior. 

Art. 2º A Corregedoria Geral deverá encaminhar ao NUPLAN os relatórios recebidos 
até o dia 15 de dezembro de 2009.  

Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa incidirá em 
infração disciplinar consubstanciada no art. 62, I e V 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 
 
 


