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Vitória (ES), Quinta-feira, 25 de Outubro de 2018.
Deficiência (Lei nº 13.146/2015), 
tem se buscado autonomia e 
independência dos pacientes 
frente ao tratamento que lhes é 
ofertado. Analisando os autos, 
não há qualquer irregularidade 
no acompanhamento e/ou 
tratamento da Sra. Jackeline 
Souza de Oliveira, e sim recusa ao 
melhor tratamento. Dessa maneira, 
verifica-se novamente que não 
há situação de vulnerabilidade e 
negligências sofridas pela Sra. 
Jackeline Souza de Oliveira, 
havendo tão somente o desejo 
da paciente a um tratamento 
medicamentoso e de atividades 
que julga mais adequado. Assim, 
não havendo outras providências 
a serem adotadas por esta 
Promotoria de Justiça concernente 
ao assunto em tela, com fulcro no 
art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 
no art. 24, inciso I, da Resolução 
nº 006/2014, do Colégio de 
Procuradores de Justiça do Estado 
do Espírito Santo, PROMOVO O 
ARQUIVAMENTO do presente 
Procedimento Administrativo.

ROBERTA PIMENTEL FULLY 
MIGUEL
Promotora de Justiça

PORTARIA Nº 11653 de 27 de 
agosto de 2018.
Procedimento Administrativo n. 
MPES: 2018.0009.7283-52
Representante: Linhares - 1ª 
Vara da Infância e Juventude
Representado: Município de 
Linhares
EXTRATO  - PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO

Trata-se de procedimento 
administrativo instaurado com o 
fim de apurar a necessidade de 

cirurgia de laqueadura da Sra. 
Lucimar de Souza. O presente 
procedimento iniciou-se por meio 
do ofício nº 50/2018 da 1ª Vara de 
Infância e Juventude de Linhares, 
que encaminhou a esta Promotoria 
de Justiça cópia da Ata de 
Audiência do processo nº 0009154-
65.2014.8.08.0030 para adotar 
as providências cabíveis quanto 
à cirurgia de laqueadura da Sra. 
Lucimar de Souza. (...) É o breve 
relatório.  (...) Conforme análise 
do texto legal, verifica-se que a 
mulher não pode ser submetida 
à esterilização compulsória. 
Ademais, caso haja sua expressa 
manifestação de vontade em 
realizar o procedimento, tal 
paciente deve se enquadrar em 
todos os requisitos descritos na lei, 
não se admitindo a análise apenas 
de seus aspectos financeiros, sociais 
e educacionais para a decretação 
de tal medida. Destarte, não ficou 
evidenciado no Termo de Audiência 
Concentrada, encaminhado pela 
1ª Vara Especializada da Infância 
e Juventude, o interesse da Sra. 
Lucimar de Souza em realizar a 
cirurgia de laqueadura. Além disso, 
o referido documento não veio 
instruído com prova que indicasse 
urgência e imprescindibilidade 
da realização do procedimento 
médico. Neste passo, não 
vislumbrando qualquer lesão ou 
ameaça de lesão aos interesses ou 
direitos tutelados pelo Ministério 
Público, promovo o arquivamento 
dos autos, nos termos do art. 37 
da Resolução 006, de 07/08/2014, 
do Colégio de Procuradores de 
Justiça do Espírito Santo. (...) 
Notifique-se a Sra. Lucimar de 
Souza no endereço informado à fl. 
10, cientificando-a que caso possua 
interesse em realizar a cirurgia 

de laqueadura, por se tratar de 
direito personalíssimo, a mesma 
deve comparecer a Secretaria de 
Saúde do Município de Sooretama 
manifestando expressamente a sua 
vontade.

Linhares/ES, 27 de agosto de 2018.
ROBERTA PIMENTEL FULLY 
MIGUEL
Promotora de Justiça

PORTARIA Nº 11654 de 04 de 
setembro de 2018.
Procedimento Administrativo 
MPES - Nº 2018.0017.7150-11
Representante: JOSINEY DOS 
SANTOS MENDES
EXTRATO - PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO

Trata-se de procedimento 
administrativo instaurado com 
o fim de apurar suposta falta de 
estrutura para o atendimento 
dos pacientes no Instituto de 
Doenças Renais de Linhares- 
IDR. O presente procedimento 
iniciou-se por meio de Termo de 
Informação (fl.01) realizado na 
sede desta Promotoria de Justiça 
no dia 28/06/2018 em que o Sr. 
Josiney dos Santos Mendes narrou 
às dificuldades que encontrava em 
seu tratamento devido a problemas 
estruturais (...) Oficiado o (a) 
Gestor(a) do Instituto de Doenças 
Renais de Linhares - IDR para 
que se manifestasse a respeito da 
reclamação, apresentou resposta 
(fl.11) informando que o notificante 
não é mais paciente do notificado, 
pois já realizou o transplante de 
rim e deixou de necessitar das 
sessões de hemodiálise. Relatou 
ainda que o lanche ofertado é ato 
de mera liberalidade e que todos 
os pacientes tem liberdade para 

entrarem nas dependências da 
notificante com os alimentos que 
quiserem e o estabelecimento 
possui uma área para refeições, 
que a “internet wi-fi” continua 
a ser oferecida, sem qualquer 
alteração e que também se trata 
de ato de mera liberalidade, que 
o sistema de ar-condicionado 
funciona normalmente, salvo 
algumas eventualidades pontuais 
por problemas de manutenção 
não existindo problemas quanto 
a segurança, pois no local há 
sistema de vídeo-monitoramento. 
É o breve relatório. Após a 
instrução do procedimento, 
verificou-se a inexistências de 
irregularidades, pois em sua maior 
parte tratavam-se de reclamações 
quanto à atos de mera liberalidade 
e que os mesmos segundo 
informações, estavam sendo 
prestados normalmente, como 
a oferta de lanche, de rede de 
“internet-wifi”, e que os problemas 
com refrigeração eram pontuais, 
relatou ainda que o local possui 
vídeo-monitoramento e que nunca 
foram registradas ocorrências 
de crimes. Ante o exposto, 
considerando todas as informações 
prestadas, não vislumbrando a 
necessidade de adoção de qualquer 
outra providência ministerial para 
a concretização do expediente, 
determino o arquivamento dos 
autos, nos termos do art. 37 da 
Resolução 006, de 07/08/2014, do 
Colégio de Procuradores de Justiça 
do Espírito Santo.

Linhares/ES, 04 de setembro de 
2018.
ROBERTA PIMENTEL FULLY 
MIGUEL
Promotora de Justiça

Protocolo 435720

Defensoria Pública-Geral

RESUMO DE CONTRATAÇÃO
Processo nº. 83643508

ORDEM DE FORNECIMENTO 
161/2018
CONTRATANTE: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO
CONTRATADA: J.C.P. DA SILVA - 
COMERCIAL DESKART ME.
OBJETO: aquisição de copa e cozinha.
VALOR TOTAL: R$ 12.996,30(doze 
mil novecentos e noventa e seis 

reais e trinta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: início no 
dia do recebimento desta Ordem de 
Fornecimento e terá duração até a 
data da efetivação do recebimento e 
quitação das obrigações recíprocas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
10.06.901.03.092.0058.2357, 
Elemento de despesa 3.3.90.30, do 
orçamento da Defensoria Pública 
do Estado do Espírito Santo para o 
exercício de 2018.

Vitória, 24 de outubro de 2018.
SANDRA MARA VIANNA FRAGA

Defensora Pública Geral
Protocolo 435385

RESUMO DE CONTRATAÇÃO
Processo nº. 82600864

ORDEM DE FORNECIMENTO 
159/2018

CONTRATANTE: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO
CONTRATADA: CAC COMERCIAL 
LTDA ME.
OBJETO: fornecimento de coffe 
break e coquetel.
VALOR TOTAL: R$ 199,80 (cento 
e noventa e nove reais e oitenta 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: início 

no dia do recebimento desta 
Ordem de Fornecimento e terá 
duração até a data da efetivação 
do recebimento e quitação das 
obrigações recíprocas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
10.06.101.03.129.0057.2359, 
Elemento de despesa 3.3.90.30 do 
orçamento da Defensoria Pública 
do Estado do Espírito Santo para 
o exercício de 2018.

Vitória, 24 de outubro de 2018.

SANDRA MARA VIANNA FRAGA
Defensora Pública Geral

Protocolo 435386
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