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contar de 10/8/2011, assegurando-lhe o direito de gozar, oportunamen-
te, os dias restantes, observados os limites previstos no art. 115, §§ 1º
e 9º da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Vitória, 11 de agosto de 2011.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Presidente
Protocolo 56015

___________________________________________________________________

PORTARIA P Nº 289

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRI-
TO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, inciso III da
Lei Complementar nº 032/93,
RESOLVE:
Interromper, por imperiosa necessidade do serviço, as férias do servi-
dor ORLANDO ELLER, matrícula nº 203.427, a contar de 9/8/2011, as-
segurando-lhe o direito de gozar, oportunamente, os dias restantes, ob-
servados os limites previstos no art. 115, §§ 1º e 9º da Lei Complemen-
tar Estadual nº 46/94.

Vitória, 11 de agosto de 2011.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Presidente
Protocolo 56013

ATOS DO PLENÁRIO
DECISÃO

DECISÃO TC- 3641/2011

PROCESSO       - TC-4634/2011
ASSUNTO          - REPRESENTAÇÃO

REPRESENTANTE: LUCIANO VIEIRA (PROCURADOR DE CONTAS)
– REPRESENTADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS –
RESPONSÁVEIS: AMADEU BOROTO (PREFEITO MUNICIPAL) E
CONRADO BARBOSA ZORZANELLI (PREGOEIRO) – 1) DETERMINAR
QUE O PREFEITO SE ABSTENHA DE HOMOLOGAR A LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2011 ATÉ A DECISÃO DE MÉRITO
PELO TRIBUNAL DE CONTAS – 2) CITAÇÃO AO SENHOR AMADEU
BOROTO.

Considerando que é da competênc ia deste Tribunal decidir sobre
representação que lhe seja encaminhada, conforme o disposto no artigo
113, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93;

Considerando que o Procurador do Ministério Público Especial de Contas,
formula representação a este Tribunal, em face da Prefeitura Municipal
de São Mateus, em função de possíveis ilegalidades existentes no Edital
do Pregão Presencial nº 62/2011, que tem por objeto a contratação de
sociedade empresária para prestação de serviços técnicos especializados

de consultoria e assessoria técnica administrativa, contábil e financeira
aos diversos órgãos da Administração Municipal;

Considerando que o representante requer a este Tribunal a concessão
de medida liminar inaudita altera parte para suspender a realização do
certame, a ocorrer no dia 15 (quinze) de agosto do corrente;

Considerando o poder geral de cautela atribuído a este Tribunal,
co nferido  pe la  própria  Cons tituição Federa l e que co ns iste na
possibilidade, ainda que excepc iona l, de co ncessão de medidas
cautelares, sempre que necessárias à  neutraliz ação imediata de
situações de lesividade, atual ou iminente, ao interesse público;

Considerando a necessidade de atuação preventiva deste Tribunal, a
fim de assegurar resultado útil na tutela preventiva do interesse público,
e a presença dos requisitos autorizadores do provimento cautelar, quais
sejam, a plausibilidade do alegado pela parte representante e o perigo
que a demora poderia acarretar à defesa do patrimônio público, caso o
controle externo exercido por esta Corte seja realizado posteriormente;

DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, por maioria, em sua 61ª
Sessão Ordinária, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em
subst ituição Márcia  Jacco ud Fre itas, que integra es ta Dec isão,
NOTIFICAR os Srs. Amadeu Boroto, Prefeito Municipal de São Mateus,
e Conrado Barbosa Zorzanelli, Pregoeiro, determinando que o Prefeito
se abstenha de homologar a licitação Pregão Presencial nº 62/2011 até
a decisão de mérito pelo Tribunal de Contas.

DECIDE, ainda, o Plenário deste Tribunal, na mesma sessão, CITAR o
Sr. Amadeu Boroto, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias, para que
apresente  as  just if icativas  que julgar necessárias quanto  aos
questionamentos descritos na Análise de Edital AE-L 18/2011 e na
representação do Ministério Público.

Vencido o Conselheiro Elcy de Souza, que votou por recomendar a
paralisação do certame.

Integra a presente decisão o voto da Relatora.

Acompanham a presente decisão a representação do Ministério Público
Espec ial de  Co ntas e  a Aná lise de Edital AE-L 18/2011, da 4ª
Contro ladoria Técnica.
Presentes à sessão plenária da apreciação o Sr. Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, a Sr.ª Conselheira em substituição
Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, os Srs. Conselheiros Marcos Miranda
Madureira, Elcy de Souza, Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o Sr.
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente Ainda, o
Dr. Domingos Augusto Taufner, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2011.

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

Protocolo 55952

RESOLUÇÃO nº. 003 DE 15 DE AGOSTO DE 2011.

CRIA O NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Defensor Público Geral do Estado do Espírito Santo no uso de
suas atribuições:

Considerando o disposto no art. 4º, XI e no art. 4º-A, II, ambos da Lei
Complementar Federal 80/94, com redação dada pela Lei Complementar
Federal 132/09;
Considerando a necessidade de constante aprimoramento das atividades
de planejar e executar medidas extrajudiciais e judiciais de promoção

e difusão dos direitos e interesses, individuais e coletivos, da criança e
do adolescente;
Considerando a necessidade de viabilizar parcerias com o Instituto
Só cio-Educativo (IASES), o  Conselho Es tadual da Criança e do
Adolescente (CRIAD), o Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH)
e a Pastoral do Menor;

Considerando a imprescindibilidade de humanização do atendimento
sócio-educativo, de execução de fluxo interinstitucional de cumprimento
de medidas sócio-educativas em meio fechado, execução de fluxo
interinstitucional dos programas de acolhimento familiar e institucional,
a fiscalização das unidades de cumprimento de medidas sócio-educativas
em meio fechado e zelar pelo integral cumprimento das diretrizes
protetivas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente;
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Considerando a imprescindível implementação e efetivação de uma
rede preventiva escolar, com a articulação dos profissionais de ensino
e demais instituições do sistema de defesa dos direitos da criança e do
adolescente, para monitoramento  de esco las públicas de ensino
fundamental e médio, cujas crianças e adolescentes se encontrem em
situação de risco social ou pessoal;

Considerando, por fim, o disposto nos art. 1º, caput e §3º, art. 3º, §
único e art. 7º, XXVI, todos da Lei Complementar Estadual 55/94, com
redação dada pela Lei Complementar Estadual 574/10.

RESOLVE:

Criar o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente no âmbito da Defensoria Pública do Estado
do Espírito Santo, nos termos seguintes:

Capítulo I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Fica criado no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Espírito
Santo o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

Art. 2°. O Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente funcionará nas instalações da Defensoria
Pública, em endereço que deverá ser amplamente divulgado à população,
inclusive em cartazes afixados nos locais de atendimento da Defensoria
Pública e divulgação no sitio eletrônico da Instituição.

Art. 3°. O Coordenador do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente se reportará ao Coordenador
de Direitos Humanos da Defensoria Pública e ao Coordenador de Direito
Civil.

Capítulo II - ATRIBUIÇÕES
Art. 4°. O Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente tem caráter permanente e missão primordial
de zelar pela observância dos direitos afetos à criança e ao adolescente
no âmbito do Estado do Espírito Santo, bem como prestar suporte e
aux ílio  no desempenho da at ividade funcional dos  membros  da
instituição, sempre que a demanda apresentada referir-se, direta ou
indiretamente, a direitos específicos ou gerais de crianças e adolescentes
segundo definições do art. 2º da Lei Federal 8.069/90 (ECRIAD).

Art.5°. São atribuições do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente no âmbito do suporte ao
Defensor Público:
I - compilar e remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter
vinculativo, aos Defensores Públicos, sobre assuntos gerais ligados à
área da criança e do adolescente, editando, para tanto, informativo
periódico com notícias atualizadas, jurisprudência, legislação e doutrina;
II - realizar e estimular o intercâmbio permanente entre os Defensores
Públicos, objetivando o aprimoramento das atribuições institucionais e
a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas no que diz respeito
ao Direito da Criança e do Adolescente;
III - coordenar o acionamento de Cortes Internacionais em relação a
casos de vio lação de direitos de crianças e adolescentes;
IV - prestar assessoria aos Defensores Públicos e a outros núcleos.
Parágrafo único. A função de assessoria compreende:
a) produção, a pedido de Defenso r Público, de pesquisa jurídica
destinada a subsidiar a atuação em face de demanda concreta sobre
temas do Direito da Criança e do Adolescente;
b) a manifestação de opinião informal, quando so licitada, sobre
estratégias de intervenção diante de casos concretos ligados à criança
e adolescente;
c) oferta de informações sobre a rede de atendimento dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Art. 6°. São também atribuições do Núcleo Especializado de Promoção
e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I - propor medidas judiciais e extrajudiciais, para a tutela de interesses
individua is, co le tivos  e difusos  de c rianças e ado lescentes, e
acompanhá-las, agindo isolada ou conjuntamente com os Defensores
Públicos;
II - atuar e representar junto ao Sistema Interamericano dos Direitos
Humanos, propondo as medidas judiciais cabíveis;
III – promover a tutela dos interesses de crianças e adolescentes
necessitados no âmbito dos órgãos ou entes da administração estadual
e municipal, direta ou indireta;
IV - a orientação e a representação judicial das entidades civis que
tenham dentre as  suas  fina lidades a tutela de interesses  dos
necessitados, desde que não disponham de recursos financeiros para a
atuação em juízo;
V - atuar nos estabelecimentos policiais, penais ou de internação,
visando a assegurar ao adolescente privado de liberdade, sob quaisquer
circunstâncias, o exercício  dos direitos e garantias individuais;
VI – atuar nas instituições de abrigo da criança e adolescentes, visando
assegurar aos abrigados o exercício dos direitos e garantias individuais;
§1º. Com exceção da atividade prevista no inciso II, todas as demais

são exercidas sem prejuízo da atuação do Defensor Natural.
§2º. As atribuições do núcleo no âmbito judicial e de auxílio são de
caráter excepcional, subsidiário  e suplementar, justificando-se por
critérios de complexidade e amplitude da questão ou por ausência de
Defensor Público Natural, sempre com a ciência prévia do Coordenador
de Direitos Humanos da Defensoria Pública e de Direito Civil.
§3º A atuação do núcleo será, salvo casos excepcionais, conjunta com
a do Defensor Natural.
Art. 7°. Estão situadas dentre as atribuições do Núcleo Especializado
de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente as
seguintes ações:
I - informar, conscientizar e motivar a população carente, inclusive por
intermédio dos diferentes meios de comunicação, a respeito de seus
direitos e garantias fundamentais;
II - estabelecer permanente articulação com núcleos especializados,
ou equivalentes, de Defensorias Públicas  de outras unidades da
Federação na área da infância e juventude, para definição de estratégias
comuns em assuntos de âmbito nacio nal e para intercâmbio de
experiências;
III - contribuir no planejamento, elaboração e proposição de políticas
públicas que visem a erradicar a pobreza e a marginalização e a reduzir
as desigualdades sociais;
IV - propor e acompanhar propostas de elaboração, revisão e atualização
legislativa na área dos direitos da criança e adolescente;
V – fornecer subsídios aos órgãos de planejamento quanto aos recursos
humanos e materiais necessários ao cumprimento pleno das atribuições
da Defensoria Pública na defesa da criança e do adolescente, zelando
pela observância, no âmbito da instituição, do princípio da prioridade
absoluta;
VI – prestar, sempre que solicitada, orientação jurídica aos Conselheiros
Tutelares em assuntos de ordem geral e em casos específicos que
versem sobre o atendimento de crianças e adolescentes necessitados;
VII – implementar e efetivar, em parceria com órgãos públicos e setores
competentes, uma rede preventiva escolar, com a articulação dos
profissionais de ensino e demais instituições do sistema de defesa dos
direitos da criança e do adolescente, para monitoramento de escolas
públicas de ensino fundamental e médio, cujas crianças e adolescentes
se encontrem em situação de risco social ou pessoal;
VIII - realizar e estimular o intercâmbio da Defensoria Pública com
entidades públicas e privadas ligadas à área da criança e do adolescente;
IX - representar a instituição perante conselhos de direitos, por qualquer
de seus membros, mediante designação do Defensor Público Geral do
Estado;
X – contribuir para a definição, do ponto de vista técnico, das ações
voltadas à implementação e monitoramento do Plano anual de atuação
da Defensoria Pública, do Planejamento Estratégico da Defensoria Pública
e do Programa “PROGENTE”, naquilo que disser respeito à promoção e
defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes.
Art. 8°. Para viabilizar o exercício  de suas atividades fins o Núcleo
Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente:
I – manterá banco  de dados  próprio com informações, sempre
atualizadas, de legislação, jurisprudência, doutrina e experiências
pertinentes à área da criança e do adolescente;
II - elaborará lista de fontes de referência para pesquisa de material
jurídico e não jurídico ligado ao exercício  das atividades de atuação e
execução do Defensor Público;
III – manterá banco de dados de entidades governamentais e não-
governamentais que integrem o sistema de garantia dos direitos da
criança e do adolescente nos eixos da promoção, defesa e contro le
social;
IV- compilará e sistematizará, com a ajuda de todos os Defensores
Públicos atuantes na área, um banco de peças processuais modelares
cujo acesso será disponibilizado, preferencialmente por meio eletrônico,
a todos os integrantes da carreira.

Capítulo III - DA ORGANIZAÇÃO
Art. 9°. A efetiva implementação do Núcleo Especializado de Promoção
e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente obedecerá às
seguintes etapas:
I) Estruturação física: Destinação de espaço, mobiliário, equipamentos
de informática e escritório  necessários ao bom desenvolvimento dos
trabalhos, além de 1 (um) automóvel;
II) Capacitação do pessoal de apoio e equipe técnica;
III) Designação de Defensor Público  Coo rdenador e Defenso res
integrantes do núcleo;
IV) Designação de estagiários para auxiliar nos trabalhos.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos por ato do Defensor Público
Geral do Estado.
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 15 de agosto de 2011.

GI LMAR ALVES BATI STA
DEFENSOR PÚBLICO GERAL
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