
____ 	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI 
PODER EXECUTIVO o 
ESTADO DO PARÁ 

1 SÍA] .

ESTADO 

 MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 05.191.33310001-69 7 IU-i 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1.DO OBJETO 

Aquisição de medicamentos, suplementos alimentares, fraldas, materiais correlatos e judicializados, 
destinados ao atendimento do sistema de saúde a fim de atender as necessidades de pacientes deste 
Município, conforme especifica ões e condições constantes neste Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 
A aquisição desses materiais se justifica pela necessidade de cumprimento de ordens judiciais e 

ainda o atendimento das necessidades da demanda deste município. 

3. DO LOCAL DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 
Os seguintes produtos deverão ser fornecidos de forma imediata mediante emissão de Ordem de 
Fornecimento. 

4.DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO 
OBS: Os itens com (*) devem ser adquiridos os medicamentos de REFERENCIA. Devido a ação judicial e o médico 

prescrevente não autorizar genérico e nem similar. 
MEMORIAL DESCRITIVO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 
JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE 

UND DESCRIÇÃO UND QUANT 
ALENDRONATO DE 	SÓDIO 70 MG —04 comprimidos de CAIXA 12 
acordo com processo judicial n° 0002674-54.2019.8.14.0022  
CARBONATO DE CALCIO COLECALCIFEROL (VIT. D3) 

02 600 MG DE CALCIO+ 400 ui de acordo com processo judicial CAIXA 12 
- n°_0002674-54.2019.8.14.0022  

DEFLAZACORTE 30 MG -10 comprimidos de acordo com 
03 

processo judicial n° 0002674-54.2019.8.14.0022 
CAIXAS 36 

04 
CARVEDILON 12,5 MG- 30 comprimidos de acordo com 

CAIXAS 36 
processo judicial n° 0002674-54.2019.8.14.0022  
RISPERIDON 1 MG / suspensão ou risperidona-obs: 

05 controlado de acordo com processo judicial n° 0002403- FRASCO 96 
792018.814.0022  
CARBONATO DE CALCIO 500 MG 12 ML FRASCO 500 ML 

06 de acordo com processo judicial n° 0800003- FRASCO 12 
25.2019.8.14.0022  

07 SERETIDE SPRAY 25 MCG/A 25 MCG de acordo com FRASCO 12 _____ processo judicial n° 0800003-25.2019.8.14.0022  

08 
BECAN GOTAS de acordo com processo judicial n° 0800003- 
25.2019.8.14.0022  FRASCO 36 

09 COLESTIRAMINA 4G envelope de acordo com processo 
judicial_n°_0800003-25.2019.8.14.0022  CAIXA 12 

10 
RECECADOTRILA GRANULADO 30 MG de acordo com 
processo judicial n° 0800003-25.2019.8.14.0022 CAIXA 12 

CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO- obs: controlado de acordo 11 
com processo judicial n° 0800003-25.2019.8.14.0022  

FRASCO 60 

12 
ADDERA 03 3.300 Ul de acordo com processo judicial n° 
0800003-25.2019.8.14.0022  

FRASCO 12 

ENDEREÇO: RUA: PADRE V11'ÓR1O CENTRO/CEP: 68.430-000 - (GARAPÉ-MIRI/PARÁ. 



ESTADO DU PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI 
PODER EXECUTIVO 

ILSEMSAJ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 05.191.33310001-69 

. 	 Kepra- obs: controlado de acordo com processo judicial n° FRASCO 1 0800003-25.2019.8.14.0022 
MEMORIAL DESCRITIVO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE 
SAÚDE  

UNO DESCRIÇÃO UND QUANT 

PREGOMIN PEPTI - DANONE (ORDEM JUDICIAL, OBEDECER 
MARCA COMERCIAL) LATA 400G. Pregomin Pepti é uma alimentação 
de lactentes e crianças que apresentem alergia à proteína do leite de 
vaca e/ou de soja, dist( 'tios absortivos ou outras condições clínicas que 
requerem terapia nutricional com dieta ou fórmula semielementar e 
hipoalergênica. 	Pregomin 	Pepti 	é 	uma 	dieta 	semi-elementar 	e 
hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada de soro do 

01 leite, TOM, óleos vegetais, de Mortierelia alpina e de peixe; maltodextrina, LATA 204 
vitaminas, minerais, nucleotídeos e oligoelementos. Isento de lactose, 
sacarose, 	frutose 	e 	glúten. 	Apresenta 	baixa 	osmolaridade, 	ótima 
tolerabilidade 	e 	aceitação. 	Como 	características 	possuem: 	100% 
Proteína extensamente hidrolisada do soro do Leite de baixo peso 
molecular Osmolaridade (mOsmol/L): 190 - Osmolalidade (mOsmol/Kg): 
210 com no mínimo 80% do prazo de validade de acordo com processo 
judicial n° 0800003-25.2019.8.14.0022  
NUTREN JÚNIOR (ORDEM JUDICIAL, 	OBEDECER 	MARCA 
COMERCIAL) LATA 400G. Sacarose, maltodextrina, xarope de milho, 
Proteína do soro de leite, óleo de girassol com alto teor oleico, caseinato 
de potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola de baixo teor erúcico, 
triglicerídeos de cadeia média, óleo de milho, lecitina de soja, fosfato de 
potássio, citrato de cálcio, carbonato de cálcio, fosfato de sódio, cloreto 

02 de cálcio, vitaminas (vkamina A, beta-caroteno, vitamina D, vitamina E, LATA 216 vitamina K, vitamina O, vitamina Bi, vitamina B2, niacina, vitamina B6, 
ácido fólico, ácido pantotênico, biotina e taurina), bitartarato de colina, 
cloreto de magnésio, minerais (zinco, ferro, cobre, cromo, molibdênio e 
iodo), 1-carnitina e aromatizante. Não contém glúten e lactose. Sabor 
baunilha 	com no mínimo 80% do prazo de validade de acordo com 
processos judiciais de n° 0005235-22.2017.8.14.0022 e n° 0001983.- 
74.2018.8.14.0022  
FORTINI (ORDEM JUDICIAL, OBEDECER MARCA COMERCIAL) 
LATA 400G. Fórmula polimérica pediátrica fórmula nutricionalmente 
completa, para crianças maiores de 01 ano de idade, normocalórica, 

03 normoproteica, em pó com proteína de alto valor biológico e idr para LATA 24 
macro e micro nutrientes. Utilizada por via oral ou enteral isento de 
lactose e glúten com no mínimo 80% do prazo de validade de acordo 
com processo judicial n° 0005235-22.2017.8.14.0022 
NEOCATE (ORDEM JUDICIAL, OBEDECER MARCA COMERCIAL) 
LATA 400G. COMPOSIÇÃO: dieta à base de aminoácidos não 
alergênicos, 	elementa 	e nutricionalmente completa, 	adicionada de 

04 carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e oligoelementos. isenta de LATA 	96 
lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten 	com no mínimo 80% do 
prazo 	de 	validade 	de 	acordo 	com 	processo 	judicial 	0800352- 
91.2020.8.14.0022  

MEMORIAL DESCRITIVO CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS 
INFANTIL, JUVENIL E ADULTAS JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO 

SISTEMA DE SAÚDE 

UND DESCRIÇÃO 	 J UND QUANT 

DE 

ENDEREÇO: RUA: PADRE VFlÓRIO CENTRO/CEP: 68.430-000 IGARAPÉ-MIRI/PARÁ. 
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PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 05.191.333/0001-69 
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FRALDA -BIGFRAL EMBALAGEM COM 9 UNIDAES (ordem 
judicial, obedecer marca comercial) Fralda Geriátrica, desenvolvida 
com alta tecnologia e qualidade para pessoas que necessitam de 
cuidados especiais, com incontinência severa. Com  até 10h de proteção 
máxima possui alta absorção com uma camada extra absorvente, gel 

01 superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras antivazamento aliados a PACT 396 
seu formato anatômico, indicador de umidade e aloe vera. O produto é 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, contando ainda com fitas 
adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste perfeito ao corpo. Para 
uso geriátrico, no tamanho M de 40 a 70 kg. prazo de validade mínimo de 
12 (doze) meses a partir da data de entrega. De acordo com processo  
judicial 0001983 . -74.2018.8.14.0022  
FRALDA -MAMYPOKO EMBALAGEM COM 32 UNIDADES 
(ordem judicial, obedecer marca comercial) Modelo: Fralda-Calça- 
Composição: 	Tecido 	de 	fibras 	de 	polipropileno, 	polpa, 	polímero 
superabsorvente, 	filme 	de 	polietileno, 	poliuretano, 	elastômero 	de 

02 estireno, polipropileno, adesivos., Absorção: Super Absorção, Camadas: PACT. 144 
08, Cintura: Elástico, Suporta: De 12 até 17kg, Peso do produto com 
embalagem: 2,59kg de 	acordo com processo judicial n° 0005235- 
22.2017.8.14.0022 

FRALDA -MONICA EMBALAGEM COM 48 UNIDADES (ordem 
judicial, obedecer marca comercial) fralda descartável para uso 
infantil, no tamanho grande. composta por celulose, polimero super 
absorvente, polipropileno, polietileno, elasticos, adesivos, aloe vera e 

03 vitamina e, componentes atoxicos nao propensos a causar irritaçao em PACT. 48 
contato com a pele. elaboradas a partir de material hidrofobico, resistente 
a passagem de agua ate 112kpa, conforme norma abntnbr- 13844 - 

determinação da resistencia a pressão dagua de acordo com processo 
judicial_n°0008155-95.2019.814.0022  

5 - DAS DISPOSIÇÕES GER XIS 
- A contratante ficará responsável em fiscalizar, acompanhar e avaliar a entrega do objeto 
desta contratação, tendo como agente fiscalizadores funcionários designados para esse fim. 
- Informará à contratante qualquer irregularidade encontrada com o fornecimento do objeto. 
- Efetuar o pagamento mediante apresentação da fatura e comprovação de regularidade fiscal 
e do ateste pela contratante. 
- Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e dirimir as 
dúvidas; 
- A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou 
materiais que causar a Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, representantes e ou 
sucessores; 
- Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com 
antecedência de até 24h. 

Igarapé - Miri - PA, 05 de Fevereiro de 2021. 

Naziane 	osa Pena 
d !aáde 

Portaria °00712021 

ENDEREÇO: RUA: PADRE VITÓRIO -- CENTRO/CEP: 68.430-000 IGARAPÉ-MIRI/PARÁ. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ 

.iuí; O )E DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI 
Fru i D s. Manoel Maroja Neto- Trav. Quintino Bocaiuva, s/n, Centro, Igarapé-Miri/PA 	 DE 1 

EP 68430-000, Telifax (91)3755-1866, e-mail: tjepa022tj2a.jus.br  

PRoCESSo 0005235-22.2017.8.14.0022 - AçÂo CIVIL PÚBLICA 	 2 	c 
- 	 AUDIÊNU1A REALIZADA DIA 1110312020 

Pmcesso: 000523 '-22 2017.8.14.0022—AçuiCivil Pública 
Requerenlc: NHP' [SI R1O PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. 
interessado: Vil ORlA LOBATO DE PAULA DA COSTA, representada por sua genitora ARIANE 
GONÇALVES 1 .OF ATO I)E PAU LA. 
Requerido: Gove nacordo Estado do Pará 
Requerido: Muni íph delgarapé-Miri/PA. 
Advogado do mii ticí o: Diego Celso Corrêa Lima- 0A13/PA 23.753. 

TERMO DE AUDIÊNCIA 
Data: J3 de inaioce2020. Hora: 08h30m in. 
Local: Sala de / udi ncia do Fórum da Comarca de igarapé-Miri, Estado do Pará. 

ESENTE(S: 
uujz de Direiu At naldo Jose Pedrosa Gomes. 

- Promotor de J stiç i: Pedro Renan Cajado Brasil. 
- Interessado: V1 OS IA LOBATO DE PAULA DA COSTA, nascida em 03/07/2007, RG d 650219 2Via exp. 
em 01/07/2008 P -P/ , repesentada por sua genitora ARIANE GONÇALVES LOBATO DE PAULA, RG n° 
42411052Viaex. .en 191I22008PC-PA. 
- Secretario de Sa de < o município: KEYNES LEMOS DA SILVA. 
- O requerido. "11.3 "IICIPIO DE IGARAPÉ-MIRI/PA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ no 
05.191.333/000 -6S com sede na Avenida Sesquicentenário, representado pelo advogado da Secretaria de 
Saúde do municij o:! IANOEL ALMIR CARDOSO DA COSTA - 0A13/PA 15.279. 
Resenlantesd Sec etailade Saúde: MARIA DALVA FONSECA COSTA, assessora técnica doTPD. 
Preposta: ALAIi' E € USflNA COELHO DA COSTA, assessora técnica da Secretaria de Saúde. 

() Juiz sch receu sobre a finalidade deste ato, especialmente quanto à possibilidade de 
autocomposiçâ 

'lendo en vis a o requerimento de aditamento realizado pelo Ministério Público às fls. 115/115V, 
anulo o acordo dci ti das respectivas folhas e passo a redigir o seguinte acordo: 

Cláusula Pri, ieira: O Ministério Público solicitou o aditamento do acordo judicial de fis. 
5/115V c1au tIa V que consta o requerido município de Igarapé-Miri, se compromete a fornecer 

mensalmente a intc -essada(beneficiária): 02 unidades(lata de 400 gramas de Peptamen Junior) e 10 
unidades (lata d 40 )gramas de Nutren uunior- Baunilha). 

Cláusula Sg inda: O requerido, Município de Igarapé-Miri-PA, se compromete a fornecer à 
transporte, em eíci lo apropriado, para a interessada (beneficiária), conduzindo-a até Belém-PA (i4 e 
volta), para c nst ltas, procedimentos e tratamentos médicos, ambulatoriais e/ou hospitalares, 
especialmente 'ara atendimento multidisciplinar agendado para as quintas-feiras, no horário de 
I4h00iuinemi eIét-PA. acompanhada de sua genitora ou pessoa por esta indicada, comprometendo-
se, a representa ite 1 --gal da interessada, a comunicar, com antecedência mínima de três dias, a data das 
viagens, com m tor sta devidamente habilitado. 

Cláustila 	ieira: O requerido, Município de Igarapé-Miri-PA, se compromete a fornecer, 
mensaltncnt a inte essada (beneficiária), 12 pacotes de fraldas Cremer tamanho "XG" 

(hiustila 	ia: Na hipótese de não cumprimento, pelo requerido, Município de lgarapé-Miri- 
PA. e nos tem .s o art. li da Lei n° 7.34711985, fica estabelecida multa pessoal diária no valor 
de R$ 1.000.0( (hL m mil reais) a ser paga. 'per capita", pelo representante legal do Município de 
Igarapé-Miri-Pi . d'Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri e pelo Diretor Financeiro da 
Secretaria Niur cip .1 de Saúde, estabelecendo teto-limite de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 
reais), para a t ult pessoal, e multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga 
pelo rcqueridc ! .inicípio de Igarapé-Miri-PA (Prefeitura Municipal), estabelecendo-se teto-
limite de R$ 45 ).000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para a multa institucional, 

7) 
 

revertidas em fa ;or Ia interessada (beneficiária). 	 / 	\?' 
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPE -M RI 
Forum Des. Manoel Maroja Neto- Trav. Quintino Bocaiuva, s/n. Centro, Igarapé- .1iri PA 

CEP 68430-000. TeJJfax (91 i 3755-1866. e-mail: tieoa022tioa.ius.br  

PROCESSO 0005235-22.2017.8.14.0022— AÇÃO Clvii. PÚBLICA  
AUDIÊNCIA REALIZADA DIA 1110312020 

Cláusula Ouinta: Na hipótese de não cumprimento do acordo, relativamente a ;s N dores a serem 
pagos à interessada (beneficiária), ao débito serão acrescidos os encargos aplicá' eis às dí idas da 
Fazenda Pública. 

O Juiz assim DELIBEROU: Determino que seja realizada visita na residência da ira. VITÓRIA 
LOBATO DE PAULA DA COSTA e da SRA. ARIANE GONÇALVES LOBATO DI PAULA, pela 
assistência social do CRAS para que apresente relatório a respeito do uso de "das gei átricas e se há 
necessidade de 360 fraldas mensais para a criança. devendo esse relatório ser encamini adç ao MP para as 
providências necessáiia. 

As partes requereram a homologação do acordo. 
O Juiz assim SENTENCA: 41. Homologo, pois. o acordo acima reduzido 

produza seus efeitos legais e jurídicos, extinguindo o processo com resolução de méri o 
§ 1 °, e 487, III. "b'). 2. As panes renunciam ao prazo recursal. 3— Saem os presente; ci 
4. Certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos. S. Saem os prese (es 
Expedientes Necessários. 

,mo, para que 
TC, arts. 203. - 
ntcs neste ato. 
intimados. 6. 

Nada mais havendo, dito ou ir. gnbfoi encerrado o presente tern).o. qut se assinado por 
quem de direito. 	 --- 	 / 	/ ) 

Juiz de Direito: 	( 	 1 -, 

Promotor de Justiça: 

Representante d , re 	n - _t.J. SP' 

Advogado: t Q 	p)J/f/ JS 

Secretário de saúde: 

Representante da Secretaria da Saúde: 

Preposta: 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ 
VARA LJNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI 

Processo n°: 0800352.91.2020.8.14.0022 
Classe: Ação Civil Pública c/ pedido liminar 
Autor: Ministério Público do Estado do Pará 
Réu: Município de Igara -Miri 

DECISÃO 

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo 
Ministério Público do Estado do Pará, em face do Município de 'garapé-Miri. visando obter em 
favor da criança Davi Luca. da Cruz Correa, o fornecimento mensal de 08 (oito) latas da fórmula 
a base de amin9cidos, comercialmente conhecido por "Neocate LCP", por tempo indeterminado. 
data a situação de risco de dano irreversível. 
Alega. em íntese. que a criança Davi Lucas da Cruz Correa, nascido em 20 de abril de 2020, 
atuaimente com 05 meses de vida, foi diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca 
-_v e ccite CorformL-  ipr€re ao launo médico coIaconaco aos autos 
No mas, persiste o relaio de que a criança sofreu até ter o diagnostico concluído, pois foram 

várias tentativas de adaptação ao leite, utilizando fórmulas alimentares paliativas, porém este não 
melhorava dos sintomas da alergia. 
Desta forma, destaca que o médico pediatra avaliou o infante, sendo constatado que este 

realmente necessita de uso contínuo da fórmula a base de aminoácidos, solicitando 08 (oito) latas 
da respectiva fórmula, situação pela qual necessita de alimentação especial, consistente no leite 
Neocate, em razão de possuir alergia global que o impede de ter uma alimentação normal. 
Aduz, ainda, que o genitr do menor retornou por diversas vezes ao Demandado para obter 
informações plausíveis sob a regularização do fornecimento, contudo não obteve nenhum tipo de 
explicação, buscando. também. a intervenção do Ministério Público, todavia aduz não ter obtdo 
resposta atË. a presente data. 
"a situação vem gerando extremo perigo à criança, por ser imprescindível a base alimentar 
especial para o desenvolvimento da criança, razão pela qual pugna pela concessão de liminar, a 
fim de cue haja o fornecimento mensal de 08 (oito) latas da formula a base de aminoácidos do 
leite NEOCATE LCP. 
Juntou aos autos os documentos imprescindíveis a propositura da ação. 
Eo sucinto relato. Decido. 
O art. 11, § 2 0 . do Estatutr da Criança e do Adolescente estabelece que: 

(...) 
§ 2° Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os 

medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação." 
Assim. à criança e ao adolescente é assegurado o direito integral à saúde, inclusive, com 
fundamento constitucional no art. 196, razão pela qual o Poder Público tem o dever constitucional 
de zelar pela saúde dos seus cidadãos. dando total assistência aos que não tenham 
disponibilidade financeira rara custear o seu tratamento. 
No presente caso, embora se trate de uma alimentação. o ieite Neocate é alimentação especial 

e tem status de medicamento, pois objetiva assegurar a vida do menor. 
Deste modo. entendo que o fumus boni juris resta devidamente comprovado, eis que o direito à 
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PODER JJDICL.RiO DO ESTADO DO PARÁ 
JUZO D. DIREiTO DA VAiA UNICA DA COMARCA DE JGARAPE-MJRÍ 

Foram Des. Mano& Maroja Neto- Trav. Quintino Boacaiuva. sín. centro_!arapé-Miri/FA 
CE? 68430-030. TeL/x (9.!) 375-í86G, o-mal]: tjepaC22ctjpa.jus.br  

E Focsso 0OC739-72.2O 7.8.14.0022 - AçÃown PÜBLCA ÇrERMO DE A DNC1A 26/iO!23.17' 

contínua. 	èJf de fornecimento de medicamentos que vierem a ser acrescentados ou 
substituídos mediante recituáric a ser apresentado pela representante legal da interessado 
(beneai). 
Caisa Sexta: Na hipótese de nËiocumprirr ente, pec requerido, Municipio de igarapé-Mi  ri- 
?A. e ncs ermos do art. 11 da Lei ri 7.347/1985, fica est&belecida muita pessoal diária no 
valor de. R 1.000,00 (hum mil reais) a. ser paga, 'per capita", pelo representante legal do 
Municiio de IgarapéMiri-PA e da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri, 
estabelecendo teto-limite de R$ 180.000,30 (cento e oitenta mil reais), para a muita pessoal, e 
multa Cliá~na no veor de .RS 5 COO 03 (cinco' r'i aeas a se -  paga eo requerido n C p de 
Igrapá-Miri-PA Pre5eitura Municipal), estabeiecendo-se teto-limite de R$ 450.00000 
(quatrocentos e cinquenta mil reais) para a multa institucional. 
Cláusula Sexta: Na hipótese de nc cumprimento -do  acordo, relativamente ao valores a serem 
pagos ao intsressadc: :eelcrio, ao débito serAc acrescidos os encargos aplicáveis às dividas 
da Fazenda Pública. 
Clausuta é! a: O aaie::o a-s vaiores ao tnteressaco (beceficiano) pele Municmto de 
Igaraé- -f-?A.. objeto do p:eseme acordo, será efetuado mediante depósito na Conta- 
Pouoanca 	265-8, Agência 452$ - Operação 023 —. da Caixa Económica Federal, de 
titularidade da enttora d iteressado (beneficiário). Sra. :viãrcia Castro Cardoso. CPP 
775.815.122-15. 

Dada a palavra ao Procurador do Municpio de igarapé-Mirí-.PA, este requereu a 
homologação do acordo. 

Dada palavra ao Ministério Público do Estado do Pará, este requereu a homologacão do 
acordo. 

Em seguida o Juiz assim )ELIEROU Venham-me conciusos para sentença. 
Nada mais havendo Foi encerrado o sente. que vi evidamente assinado por quem de 

direito.  
• 	 1 

1: 

Prometer de Jiistica 	T)---EPr[ . 
ccraoo: o Município 	 . 

Re. ieaa do interessado 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ 
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI 

Forum Des. Manoel Maroja Neto- Trav. Quintino Boacaluva, s/n Centro. igarapé-MirifPA 
CEP 68430-000. Tel./fax (91) 3755-1866. e-mail: tjepa0224tjpa.jus.br  

PROCESSO N°0005230-63.2018.8.14.0022 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA (TERMO DE AUDIÊNCIA 22108,2018) 1 

Processo: 0005230-63.2018.8.14.0022 - Ação Cii1 Pública. 
Requerente: Ministério Público do Estado do Pará. 
Criança: Luciana Paiva da Silva. 
Representante Legal da criança. i1eiícia Paiva da Silva. 
Requerido: Município de Igarapé-Miri-PA (Pretèitura Municipal). 
Advogado do Município: Max do Socorro Meio Pinheiro - OAB n°21.293. 

TERMO DE AUDIÊNCIA 

•1 

Data: 22 de Agosto de 2018. Hora: l3hl5min.  
Local: Sala de Audiência do Fórum da Comarca de Igarapé-Miri, Estado do Pará.  
PRESENTES: 
- Juiz de Direito: Lauro Alexandrino Santos. 
- Promotor Promotor de Justiça: Daniel Menezes Barros. 
- Advogado do Município: Max do Socorro Meio Pinheiro - OAB n°21.293. 
- A representante legal da criança: Leticia Paiva da Silva, brasileira, paraense, natural de Igarapé-
MiriJPA, nascida em 30/0511989; filha de Raimundo Corrêa da Silva e Maria Lucimar Paiva da Silva, RG 
n° 5907280 3Via exp. em 20112/2013 PC-PA CPF n°036.501.952-OS, Igarapé-MhiiPA 
AUSENTE: 
- A aiana: LUQAJ'A PAflÀ DA SILVA, brasileiro, paraense, natural de Igarapé-Mlri'PA, nascida 
em 07/0412007, filha de Letícia Paiva da Silva, RG a° 6419121 iVia exp. em 2211012007 PC-PA, CPF n° 
007.091.012-01, residente, Igarapé-MlriPA. 

Aberta a audiência, feito o pregão, registrando-se a presença e a ausência das pessoas 
acima nominadas. o Juiz esclareceu sobre a finalidade desta audiência- especialmente a 
composição amigável do litígio. 

As partes chegaram a acordo, conforme as cláusulas seguintes: 
Cláusula Primeira: O requerido, Município de Igarapé-Miri-PA, se compromete a proceder ao 
reembolso, em favor da representante legal da interessada, do valor total de R$ 1.152,00 (um 
mil e cento e cinquenta e dois reais), referente às parcelas alusivas às diárias do TFD do 
período de março de 2017 até agosto de 2018. 
Cláusula Segunda: O pagamento do valor previsto na Cláusula Primeira será efetuado em duas 
parcelas, com vencimento nos dias l0/10!2018 e 10/11/2018. 
C láusula Terceira: O requerido, Município de Igarapé-Miri-PA, se compromete a fornecer 
transporte adequado, em veículo apropriado, para a interessada (beneficiária), para consultas, 
procedimentos e tratamento médicos, ambilatoriais e/ou hospitalares, juntamente com sua 
genitora e acompanhante, comprometendo-se, a representante legal da interessada, a 
comunicar, com antecedência mínima de três dias, as datas para transporte e hipóteses de 
suspensão do atendimento. 
Cláusula Quarta: O requerid.D, Município de Igarapé-Miri-PA, se compromete a fornecer, 
mensalmente, à interessada (beneflciária, os seguintes materiais: 180 (cento e oitenta) 
unidades de sonda uretral n° 12; 5 (cinco) frascos de xylocaína. 180 (cento e oitenta) pares de 
luvas cirúrgicas; 183 (cento e oitenta) pacotes de gazes. 
Cláusula Ouinta: Na hipótese de no cumprimento, pelo requerido, Município de Igarapé-Miri- 
PA, e nos termos do art. El da Lei n° 7 347i1985, fica estabelecida multa pessoal diária no 
valor de R$ 1.000,00 (hum çnil 	is) a se:-  aga, "per capita", pelo representante .gal do 

1) 
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Forum Des. Manoel Maroja Neto- Trav. Quintino Boacaiuva. s/n, Centro, Igarapé-Miri/PA 
CEP 68430-000, Telífax (91) 3755-1866, e-mail: tjepa022tjpajus.br 

PROCESSO N°0005230-63.2018.8.14.0022-AÇÃO CIVIL PÚBLICA (TERMO DE AUDIÊNCIA 22108/2018) 1 

Município de Igarapé-Miri-PA., da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri e pelo 
Diretor Financeiro da Secretaria 1Municpa1 de Saúde, estabelecendo teto-limite de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), para a multa pessoal, e multa diária no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga pelo requerido Município de Igarapé-rvliri-PA (Prefeitura 
Municipal), estabelecendo-se teto-limite de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) 
para a multa institucional, revertidas em favor da interessada (beneficiária). 
Cláusula Sexta: Na hipótese de não cumprimento do acordo, relativamente aos valores a serem 
pagos à interessada (beneficiária), ao débito serão acrescidos os encargos aplicáveis às dívidas 
da Fazenda Pública. 
Cláusula Sétima: O pagamento dos valores à interessada (beneficiária) pelo Município de 
Igarapé-Mii i-PA, objeto do presente acordo, será efetuado mediante depósito na Conta 
Corrente n° 12576-8, Agência 4414-8, do Banco do Brasil S.A., de titularidade da genitora da 
interessada (beneficiária), Sra. Letícia Paiva Silva, CPF 006.501.952-05. 

Dada a palavra ao Procurador do Município de Igarapé-Miri-PA, este requereu a 
homologação do acordo. 

Dada a palavra ao Ministério Público do Estado do Pará, este requereu a homologação do) 
acordo. 

Em seguida o Juiz assim LIBEROU: Venham-me conclusos para sentença. 
Nada mais havendo, foi encerrado o presente, que vai deidamente assinado por quem de 

direito. 	 . 
( 	\ 

Juiz  

Promotor de Justiça 

Procurador do Município_ 

 

Rep. legal da interessada 
f. 

 



Pode Judlo 
Tribunal de Justiça do Eado do Pará 

_____ 	IGARAPÉ-MIRI 	 2019.9 14.0(22 
SECRETARIADA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI 
DECISXO INTERLOCUTÓRIA. 2019.048(SS1-08 
Processo H' 00081 55-95.2019.8 14.0022 2Q194gA,)9 

Proc.: 0008155-9520198140022 	
DE , 

Fts. 

DECISÃO 

R.H. 

Trata-se Ação Civil Pública de Fazer c/c Pedido Liminar ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado do Pará em desfavor do Município de Igarapé-Miri. 

Alega, em síntese, que a menor Fabrícia de Jesus Miranda Maciel foi diagnosticada 

como portadora de Paralisia Cerebral Mista (G.80.8) e Kernicterus (P57.9), motivo pelo qual realiza 

acompanhamento médico contínuo na cidade de Belém. 

Consta que em virtude do seu quadro de saúde, a criança não apresen, a controle 

de esfíncteres e faz uso mensal de 180 fraldas descartáveis do tamanho infantil G. 	( Ç9cJJ 

Pugna, l'minarmente, pela concessão da tutela visando o fornecimento mensal de 

-280 unidades de fraldas infantis, tamanho G ou o tamanho adequado, conforme o crescimento de 

criança e tudo mais •o qtie for necessário para o tratamento de saúde da criança, como 

medicamento, realização de exames e agendamento de consultas. 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 07116. 

É o sucinto relato. Decido. 

Em análise preliminar, entendo que a medida liminar deve ser deferida, nos termos 

do art. 300 do CPC. 

Quanto ao primeiro requisito da tutela específica, entendo çiue a probabilidade do 

direito (fiimus banijuris) resta devidamente comprovado, eis queo direito à vida é cláusula pétrea 

consagrada no caput di art. 50  da Constituição Federal, além de que o direito à saúde é 

assegurado no art. 196 da Carta Constitucional, a seguir transcrito: - 
Página 1 de 4 
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Podkxkciáno  
Trib&r de 	 II1II111I111I1III1111I .Kiça do Estado do Para  

SECRETARiA DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI 
- DEC1SO INTERLØCUTÕRA. 201.O4SOO951-08 
Processo N' aCe155-95.19.6.i4.0022 201$ O4O9S1.O8 

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às açles e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 

Assm, e Poder Público tem obrigação constitucional de proporcionar o direito à 

sace. sendo, -este so. necessário ao tratamento médico do paciente. 

TE csidonamento encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais brasileiros, 

conforme emenzes a seguir rrproduzidas: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO 
ESTADO. NECESSIDADE COMPROVADA. 1. A luz do disposto no artigo 196 da 
Constftuicãc Federal e no artigo 207 da Lei Orgânica, o Distrito Federal tem o 
dever de pEstar assistência farmacêutica à população, razão pela qual a 
determinação judicial de fornecimento de medicamentos não constitui violação ao 
princípio da legalidade, ionomia ou impessoalidade. 2. Aplica-se o princípio da 
reserva do possfvei ou do seguro prudente em situaçdes excepcionais, desde que 
o ente público demonstre, de forma objetiva, a impossibilidade econômico-
financeira de custear a medicação pleiteada. 3. As limitaçdes orçamentárias não 
podem servir de supedâneo para o Distrito Federal se eximir do dever de prestar 
assistência à saúde (fornecimento de medicamento) a pacientes sem condiçdes 
financeiras. 4. O fato 'de se tratar de medicamento não padronizado pela 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não constitui motivo suficiente 
para afastar a obrigação de fornecimento, sobretudo quando não é oferecido 
outro medicamento com o mesmo princípio ativo ou com a mesma eficácia. S. 
Apelação Cív'l conhecida e não provida. (TJ-DF 20160110115369 DF 0039051 
97.2010.8.07.0001, Relator: NIDIA CORRÊA UMA, Data de Julgamento: 
20/03/2019, la  TURMA CIVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE 
22/03/2019. Pág.: 169-172). 

Quanto ao requisito do fundado receio de ineficácia do provimento, resta mais do 

que configurado nos presentes autos, uma vez que, a menor é portadora de Paralisia Cerebral 

Mista (G.80.8) e Kernicrerus (P57.9), necessitando de medicamentos e tratamerft' médico especial 

e adequado a sua condição patológica. 

Ademais, os documentos juntados aos autos denonstram a grave condição 

apresentada pela menor e a necessidade de uma série de cuidados para garantir sua sobrevivência 

de forma digna. 

Página 2 de 4 
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DECJSÃO SERVN1)3 COMO OFICIO 'N0  II I3/zolg-e3.DE26/.l'u201g) 	O  

Processo: 0002403-7920i &814.G022 Ação Civil Kbli ,~,a.Con Preceito Corninatójio de Obiigaço d 
Fazer e Tutela Ant&ipaia de Urgàcia 	 - 

Requerente MINISTÉRIO PBLIC) iX) FSADO DO PARA.. 
Rquendo MtNEiPIJ DL J(1A E-M1RíLPA (PREFEITURA MUNICIPM4 
Po MaXh SOwffO Mo PjnJjro - 0AB/P7k 21293 
Interessados. ENARDO PMTQL QUARESMA (DN 1811012008) eLKLNDRO PMTOJA 
QiR!41JIJ-C7). 
Rep. LkgÉ CRISIIÂNE PA-N  

ILRMO DE, AU. CiiNCJ4 
(DECISÃO, 	DO COMO OR1C1O N° 113/2018-GJ) 

Data: 26& :e-rcde 201 3.Ho;.: lOnOOrnin. 	 O  
L: :zL S-::-z 	 dD Fon' -n Ja Comarca de arape-Mmn, £stadõ do Pará 

:O. 	 :. 	 .. 

- 	 íeo: LaEr'o M nlrno Saatos 	 O  
- O -e - o,. 	tC1P (O 1): AiP!-M1RL5P4 pessoa junchca de jeipbJc 
reniiz -pele petèiro rnu  AionieI Miranda, podendo ,se localizado na Sede-
cia Prefejura iitcnaJ em cncerzço na Travessa Generahssinro 1eodxo, Igarape-Mfri/PA, 
na pessoa do Prccurador Max d3 ocØrro Ifek, Pmbiro - :0 AB/PA 2l23 (se fez pr 

o 
esente 

apos in.cio da rdiéneaa e curarto  a ouwa da erresentante legal dos autos, em justificação 
prêvía). O O O  
- Os mteiessados EDtiARDO P4 TOJÁ QEARESMCI brasileiro, nalural de Igarape-Mui,PA, 
nascido em 18/(0/2008, ililio de Sanu& Abreu Quare&nc e Cnstiane Pantoja, RG mi0  728743 IVia exp 
em 1811012013 PC-PA, YF 03 -6.830 72-46, e LEiNORO PANTOJA QUARESMA, brasileiro 
natural de (g aØ-MWPA, nascido -en 003107/2007., [llho de Sarnuel Abreu Quaresma e Cristiane 
Pantoja, RG n° 7828741 IVia p. en 181 10/2013 PC-?A, CPF 036.830.4743,. representados por

O  

sua rep. legal, Sra. Ck1STIKilE P'.NTOJA brasj1era. natural de Igara$Mn/PA, nascida em 
04/0511976, filha de. Joana doespiritci$anto P.antoja, RG i °  2919726 2via p;i .1.61081201 7 PC-PA, 
CPF n° 590.76072-4,. arrà)os røsçJentes $.Biia L ---ixo Sodr (Rua Nov..tf 01). Bairro Jatuira, 
Iaaraoé-Miii-PA, 

 
ao lado do Campo dc Z1d da Ia Qadrangulam-. 	

0O 	

: 

AUSENTE(S): 	
O 	 O 

- RepreserdrLte d: 	tAaadsmnt)... 	 . 	 O - 

Aberta a aidiênci, 1ito O p 0:StríLi(O_Se a presença e a ausência das pessoas 
acima nominadas. o Juiz, c nsidzram'ido * aLsêncj5 das partes, passou a ouvir a representante 
legal das cran as.emutiiçaço çré\da. 

Durame a mquwção, e fez p esente o procr-dcr do Municpio de Igarape-Mra-PA 
Em seguida, o ?mctzador Municpa1 apreentoita seguinté prõposta de acordo; a ser 

submetida ao reoreserinte dc Miuisío Pú blico: 	 O 	 O 

Clausula ?nmeira.. O requ io, M'ucipio de Iga ape-Mri-PA.. se toMproffiete. ,a, proceder a 
aquiaiço rn f& ior c.e Eduardo Panteja Quarma e Leandro Pantoja Quaresma, dos 
medicame'itos ccnstantes ern 	medjeo eitregando-os a representante legal d,s 
beneficiários.  
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PODER JUDIC1AR0ESTÂI)O DO PARÁ 
JUIZO DE DIRErTO DA VARA UNICADA COMARCA 1)E 1(3ARAPÉ-14I1 
Poruin IDes Mamei Maroja Neto- Trav Quwtiro Bocaiuva. a. Cexo Igairpe-1\LnÍPA 

CP 68430 0(0 TeI/fx(9l) 374I866 e-maiL ij. aC22tjpaius.bt  
ToEQ 0002403420I8.8. 14.0022.- AçÃo  Civu. ?0LTCA (TER1n DE A)Ic1A 26/11/2018 

DECISÃO ERV1NDQ 	 I131201-GJ.pE 2611 lJ201.W  

Oiáusuia. Segunda: O quantitativo mensal dos medica.nentos refe.-idos ia Cláusula Primeira 
deve: ser suficiente para ser ministrado aos benefic4ãrios. conorrne a dosagem prescrita no 

médico. 
Cláusula Terceira: Os ndicarnentos ser.ç er.tregu nc pro de ')2 (do) dIas contados da 
apresentação do ec 	medico a Secretaria Municipal de &ude d £g ape-Mtri-PA 
CiáusuiQuLa: Na ãiese de não cumpr.inentó. p.eló req.ieridó Municijió de Igaapé-
Mlri-?A., e nos te: dc ar - da Lai n -7.34711 98.5 fica estabelecida multa pessoal diaria 
nó valor de RS 1 	(im mii reais) a ser ag 'per -capita", pelo represeitante legal do 
Município de irz-&i-?A.. da Secretaria Mucicjpal dc Saúde de. Jgarap.é-Mri e pelo 
Diretor,  .ma:: 	Secretaria Municipal de Saúde, :  estttbelecdo teto-limite (lo R$ 
180:000,00 	:ta mil reai para a multa pessõat, : iu1ta diária no valor de R$ 
5000.00 (cr:: 	:s; a ser paga. p.àlo requerido Município de lgarapé-Miri-PA (Prefeitura 
Munizipai e 	ad-se teto-limite de R$ 45O.30C)0(qurtrocentos e cinquef.ta mil 
reais) p* 	_rtzional, revertidas ern fàv ,, i-  da parte interessada (bnefciáríos). 

iz assim DECIDIU: 1 - Deffri o pedido de tLrela de urncia em face 
i -.u-Miri-PA (Prefeitura Municipal), .tcs modos da proposta do acordo 

ad 2 -Todos os presees cientes e htir.iaCos nesle ato. 3. - Serve a 
tiresene eci: nIO OFICIO 't °  113120 8-G&de 2611I '201& destrndo aoMunicipio de 

-- 	 -uta:jnt -alm.ee i.iriør1da a 	setdecisão sob t,enade o 

Preito 	o) Secretário(a) Muni:ipal de Saüde e ô(a) Ditetorta) Financeiro(a) de 
MuniciDiO 	ce-Mn-PA responderem pelo crime d' clescbediênc5.a. 4 - A presente 
deciso-ofcz é 	a-e ieste ato. 5 - Dê-s vista ao Minisiirio Pi blico para, no prazo de 30 
(trinta) dias 	s mnarfestar sobre a prosta dLz- acon?o acima reduzido :a terrno; 6 - 
Expedientes :s.ar: 

Nada rt.i 	foi encerrado o presente, cip vai dvidamente assinado por quem 
de direitõ. 	

..- 	 ,' 	 •'\ '1 	. 	'1 	 . 	- 
Juiz  

Procurador do Muni_ 

Rep. legal dos interessos 

.. 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ 
JL ÍZO DE DIREFT O DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGRAPÉ-MIRI-PA 

Fórum L)es. Maoe1 Maroja Neto, Trav. Quintino Bocaiuva, s/n°, Censo, Igarapé-Miri, CE? 68.430-000, Tel/fax (91) 
3755-866, e-mail: tipa022@tioa.ius.br  

- T PROCESSO N°0800003-25.201 9.8.14.002AÇÂ0 CIVILPÚBLICA 
(AUDIÊNCIA REALIZADA No DIA 01/0912020) 

PROCESSO N°0800003-25.2019.8.14.0022 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
Requermte: MIN!SERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. 
IIer:rodo: Ricardo Moraes Gomes. 
7:ectie•ic-: 'UN1C1PI0 DE IGARAPÉ-MJRIfPREFE!TURA MUNJC!PAL DE 

TERMO DE ACORDO 

Aeraudidncia, iniciado os trabalhos, registrando-se a presença do Juiz de Direito 
Arnako José edrosa Gomes. Presente a promotor de justiça Nadilson Portilho Gomes. 
Presente o advogado do requerido Dr. Amadeu Pinheiro Corrêa Filho - OAB/PA no  9363. 
Preseme os genitores do in ressado Srs. Rafael santos Gómes RG n° 5656592 e Gerciana 
Machado Moraes CPF no 882.800.472-04, acompanhados do advogado Dr. Domingos do 
Nascrento Nonato - OAB/PA ri 0  17.142. Presente a preposta do município Sra. Alayne 
Cristina Coelho da Costa. 

parte- chegaram a seguinte conciliação a respeito da demanda: 
Clátisuta Primit: O requerido, Município de Igarapé-Miri-PA, se compromete a proceder à 
aqusc 	em "avor oe Rrcardo Moraes Gomes, os medicamentos constantes em receituário 

e o ornecimento de leite especial NUTR1NI PEPTI ou PREGOMINI, e os produtos 
mcutico necessários para o tratamento da criança, entregando-os à representante legal do 

:1 eT• .-r.ro. 
urta Sctuncia: O ouaztitativo mensai dos medicamentos referidos  na Cláusula Primeira 
o s suficiente para ser ministrado ao eneficiário conforme a dosagem prescrita no 

........... 
Cáu:arercc-ira: Os medicamentos. o leite e os materiais farmacêuticos, serão entregues no 

-. 	prazo d. 05 (e nco) dias contados da apresentação do receituário médico à Secretaria Municipal 
de Saúde de Igarapé-Miri-PA. 
Cláusuiâ Ouja: Garantir atendimento dos serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonodiologia e tiutricionai. 
ÇLsula 	Na hipótese de não cumprimento, pelo requerido, Município de Igarapé-Miri- 
EA. e s termos do art. 11 da Lei n`7.347 985, ftca estabelecida multa pessoal diária no valor 

hum mil reais) a ser paga, "per capita", pelo representante legal do Município de 
!ttra) .Miri-\. da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri e pelo Diretor Financeiro da 

ra 	ipai de Saúde, estabelecendo teto-limite de 	180.000,00 (cento e oitenta mil 
ra a ::lta pessoal, e multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga Ç' 

-: 	Município de Igarapé-Miri-PA (Prefeitura Municipal), estabelecendo-se teto- 
............... 	O.U0000 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para a multa institucional, revertidas \ 

ca r,re n.eressada 	ne9cáios?. 
». pere.:' euereram a homologação do acordo. 
O J.úz sim SENTENCA: 4 1. Homoiogo,pois, o acordo acima reduzido a termo, para que 

seus efeos legais e jurídicos, extinguindo o processo com resolução de mérito (CP 
arts. 2(3. 1 . e 487, 111. "b"). 2. As partes renunciam ao prazo recyrsai. 3 - Expeçyeo 
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PODER JUÜICIÍARIO fl() ES fADO DO 

IUJZO DE DIREITO IDA VARA UNI CL DA COMARCi 
Foruni Des. M, e3 Mardia Nco Ttav. Quintino 3ocaiuva, 

CL? 68430-000 1U Ifa (II) 7 55_186 	me-ail tleDa 
A 

PRocEsso N° 0001981 -O720.i8.8. 14..(}0.2.- Aço C[VIL. P1BLICA TERMQ DE Àict 26/09/2018) 

Processo: 0001981-072018214.0022 - Açc CM Pública de .Obiigaço deFazer. Cor .t Pedido. de Tutela 
Provisória de Urg&icia. 	 .. 1 
Requerente: M]KÁSitfflC) PUILICO.DO ESTADO DÓ PAR4. 
Equendo MONICIPIO DE 1 C ARtPE RP PFEFEITURk M[JNC1PAL) 
Procurador: Mx cio Socorro Meio Pinheiro - O.AB.PA 21293. 
Requerido: ESTADO DO PARÁ 
Rep. Legal: SiMÃO ROESON OLIVEIRA .ITENiE (Governador). 
Interessada: ELCANE DOS SANTOS PÁNTOJA (9 anos de idade). 
Rep. Legal JESS CA DOS SANTOS PAI' TOJ A 

R%IO 	TJDÍNCIA 

Data; 26 de seternbrc delO-i-&: .1 -lora: 09h300min. 
Local: Sala deAuiência do Fórum. da Cozr.taroa de igarapé-Miri, Estado d6 Pàrk 
PRESENTE(S) 
- Ju.izde Direito: .Lauro Alexandrino Stmitos. 
- Promotor de Justiça: Danie Meiieiies Barróa. 
- Advogado dolvLinjcípio: Maido Soco rro Meio Pinheiro - OÁBIPÀ n°21.293 
............. 

epresentado pelo prefeito r 1uuc1pi, Sr. Antoffi61 Miranda, podendo ser localizado na Sede d 
Prefeitura Municipal com eodere na 1 a essa (eie ahssrno Deodro, Igarapé-Mu uPA 
- A interessada EI OANE DOS SANTOS JP%X13M, irasiieua, natural de igarape-Min/PA, nascida em 
19101/2009, filha 1e Jessica d,-:,<,, Santos I-aii1oa RO n° 6982445 iVia exp em 9-9106/2010 PC-PA, CPF 
020413 862-07, residente,  na-Ria Latim Soer Eeurz Caiade Nova por sua rep legal, Sra. JESSICA DOS 
SANTOS PANTiJJA, bras; la, .natuial de T -ipe-MuPA.. nascida em 11/1211990 filha de Manoel Aires 
Pantqja e Vera Lucia B'L1tx dos Sancis R& a 5329680 IV-ia exp. em 19/05/2005 PC-PA, ÇPF 
020.41325235 re-sideiim na Rua Lairo Sodr& J3airni•Qdade No.a 
- Menor:. 
AUSENTE(S): 
- O requendo E1 ADO DO PARA - (e' ernad.n do Estado do Pará, pessoa juridica de direito 
publico Palácio CCjS Despachi s Rod.  A4 usio Mor tenegi o, Km 9, Coqueiro, Belem/ PA. , CEP 66 823-
010, representado pelo Governador do Eistdo, SITivL  O ]WBSON OLIVEIRA JATENE e pelo 
Proouxador Geral do Estado.,  

Aberta a udienciz, fe to o çrego -i -E e a presença .ausência cais pessoas acima 
nominadas o Juiz fe regis r a a.r ,ênci i o iet3uericÍ ËSTADO DOAR h. - Go.erno 'lo Estado 
do Pai-â, não havuid registro de tusuftc ativa ou iiar festação de sua ausência, ate o termino aest 
audiência O Juiz esclareceu sobre a finai[dade deta audiência, especialmente a coinposiçao 
amigável do litígio, . . .« 

As partes cheg i ai i a a.ordo . onf' ,-,r 1e as e au ,Lilas seguintes. 
Clausula Primei 	() reqtu.rido, 'Juni( ,,ípio de atape-Mtu-PA, se compromete a proceder ao 
reembolso, em favor da 1 epi eserta'ite le ii ia mie ressada, do valor totd de R$ 4, - 83 5 80 (Quatro mil 
e oitocentos e trinta e cinco reais e oitert ) centa cs) rtferente às p4rce1is alusivas a diarias do TFD 
dopenodo a.onar de maiçc de 2017 ac t iesenteLaza. 
Clausula Segpii 	O paineno do vãor previsto ia Clauu1a Prime ra será efetuado em dez 
parcelas, com 'vti ii ..IT coto at o dia O (de) de cada mês, ou dia util'bsequente, a começar no mês 
de novembro de lO 18 
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PODER JUDLCJ(ÁR10 DQ É-STADO DO P  

JtJLZO DE DIREITO DA VARA UMCA IDA COMARCA D IG UAP.E-M1 
Forum Des. MaioeI Mztoja Neto Tra. Qumint 8x aiu s/n C."utro 'irn Igpe-Mm . /P 

CEP M,430-000 Tel /fa> (9U) 7 5 1t56 -mail pa022ttip us br 
PRSSpN° Q00I9SI -07.20] 8&14.0022  -AÇÃO c I PútUCAçrER4cEAijrN(iÃ 26/0912018) 
Cláusula Terceira: O requetido, Município 	Igarapd•.Mri-A, se ôompróniete .a providenciar e 
efetivar as. adaptações necessárias na cadeira de todas ca i,iteressada ('beneficiária), no prazo de 15 
(Quinze) dias úteis. 
C1auula Quarta: Até oa 1(guinze de mai ço 4e2 10 90 requendo povdeiiara aaquisiçAo e a 
entre&a de urna nova ca.deJra....sLeQdas perleitaraerte acaptada as cndições da 1ntere$jaL 

1üiiIa)i.iinta: A obrigação estipUlada :ia Cliusuia Quarta fica sb condição resolutiva 
consistente na entrega da cadeira de roda à interessad a pela URE DEMETRIO MEDRADO — 
SESPA até o prazo estipulado na referida Cláusula Quaita. 
Clausula Sexta: Na hipótese de não cump1ime'0 pclo rec[u3 ido, Muii.cipio (te. Jgai'ape-Min-PA e 
nos termos do art. 11 da Lei n 7.347/198.5, :ica estabelecida. mittta pessoai diária nõ'valor de R$ 
1.000 00  'hum mil reais) a ser paga, "per capi'.a', po .reprent ante i.ega! do Município. de Igarapé
Miri-PA, da Secretaria Municipal de Saúde de Igaraé-Miri e pelo Diretor Fins nceiro da Secretaria 
Municipal de Saúde, estabeiec ndo teto-iiinit de.1.$ 180.000,00 (cento e oiterta mii reais, para a 
multa. pessoal, e multa diária tio valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) a ser paga pelo requerido 
Município de Igarapé_MLri_PA (Prefeitura Municipal), estabelecendo-se teto-limite de R 
450.00000 (quatrocentos e cinquenta mi] mais) oara a, multa: institucional, re"ertidas em favor da 
interessada (benefciria).. 
Cláusula Sétima: Na hipótese de não cufrpii itento do acordo. relativatrLente aos valores a serem 

o ',r 	i cido - s cii 'os aiicáveis as dívidas da - -- 
razenda Pu'blica. 
Cláusula Oitava: O pagamento dos valores à, intere ,saS:La be aeficiária) pelo Município de Igarapé-
Miri-PA, objeto do presente acordo, será e'ettiaic nied ante depósito na Conta-Corrente n °  14255-7 
Agência 4414-8, do Banco do Brasil S. A.. de tituland e c4 genitora da interessada,  (beneficiária), 
Sra. JESSICA DOS SANTOS PANTOJA, CPF 020.413.852-35. 

Dada a palavra ao Procurador do Miimcipio de Jgarap-Miri.-PA,, este requereu a 
homologação do acordo. 

Dada a palavra ao Ministério Público do Estado do Para es e ecueieu a horologação do 
acordo. 

Em seguida o. Juiz assim DECIDIU: I. - Deliro o pedido de tutela de urgência em face do 
Município de Igarapé-Miri-PA (Prefeitura MunicipaD, nos nioldes do aordo acima reduzido termo 
2 - Todos os presentes cientes e intixnadõ. neste ato. - Dé-se vista ao Ministério Pib1ico para, no 
prazo de 30 (trinta) dias uteis, se mamfestdr sobre a c ntesta ão ap ese -itada pela Estado do Para 4 
— Expedientes necessários. 

Nada mais ha e 	foi ncer -ado iresea :. que vá devidaw.tente assinado por quem de 
direito. 	 •' A' A 

te 
3ujz 

Promotor 'de 

Procurador do Município 

Rep. legal cia interessada 
zlo 

N. 
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-PODER.JUIDICI~DO ESTADO DO 1 

JIJJZO DE D[RLITO DA VARA 1]NICÀ DA COMCA 
Fórum Des. MaocJ Maroja Nc'o-Tav Qumtino 3ocatuva,, sln, Ce 

CEP-6843 0-000 T& /fax (91) 175-1(f6 -rn1 tinAfl 

pp0CSSO N° 000 9 l--O720.1E.8. 14:.00'- Aç 	Mi. P1BLlCA aERMO DEMiDNCIA 2/O9120l8' 

Processo: C001.981-072e18814.0022 - Acc Civil NbUca, de .Ogaçâo 	 Ç.olg: ' ; 	Tutela 
Provisória de Urg&icia 
Requerente: M1[1ISU.RIO PUBLICO O ESTADO DO PARÁ. 
Requerido MUNICflLIO  DE 1GAR4PE4URPA (PktflURA MUNICIPAL) 
'rocurador Maxdo SocorroMeloPrnheirc - Ok9PA2I23 
Requciido: ESTADO DO PARA 
Rep. Legal: S!MAO ROBSON OLIVEIRA MTEN3E (Governador), 
Interessada ELOANE DOS SANTOS PMTOLR (9 anos de idade). 
Rep. Legal JE&SCA DOS SANTOS PAT lOJA. 

Data; 26 de setembrc de 2018}3Øra: Q9h300miii. 
Local Sala de Aidincia do Foram da Cota a d igarape-Miri, Estado ao Para 
PRESENTE(S): 	 : 

- Juiz de Direito: Lauro,  Alexandrino  Sunitos, 
- Promotor de itist.iça: Daniel Meie'res Barros. 
- Advogado do M.mtczpio M t d OLO rro 2M0o P nhen o - OABJP A n`21.295 *  

epresentado pelo prefeito municipal, 5 r Antoiiel Mira1tda, podendo ser localizado na Sede da 
t)refejtura Municipal, con erdereç na Trai esça (ene alissirno Deodoro, Igarapé-MrWPA 
- A interessada ELOANE DLiS SANTOS MTOJA, rasiieira, natural de 1garape-triPA, nascida em 
19/01i2009, filha 1s Jessica dos Sanlos Pa1 Éoa RO n° 6922445 iViaexp em 29/0612010 PC-PÂ, CPF 
020413 g62-07, resLdellte r ia Rua Lauro. Sodre, Bairro Cidade Nova, por sua rep lega1 Sra.. JIESSICA DOS 
SANTOS PÁNTO.FA, bnsiiaira natural. de Igarape41xilPA. nascida em. 11112/1 99.ó. :, filha de Manoel Aires, 
Pantoja e Vera Lucia Barboa dos Sautçs. R& d ,  59680 iVia exp.-. em 1910522005 PC-PA, CPF 

;. 	o2(41.g52-35, residente na Rua Lauro $odi&13airny-QdadeNo.a. 
- Menor. 
AUSENTE(S): 	- 	 - - 
- O requendo ESTADO DO PARA - < uvtrnaidar do 'Estado do Para, Øssoa juríca de direito 
publico Palacio dos Despahcs Rod. Puguslo Morteigro Km 9, Coqueiro, Belem/PA, CEP 66 823-
010, representado pelo Governador do stdo, SIMÂO ROBSOTN OLIVEIRA. JATENE e pelo 
Procurador Geral do Estado 

Aberta a uida&ica -., te to o çreg 1 egtrai'do-.ie a 	 au presença -< sência das pessoas acima 
nominadas o Juiz fez tegIsLar a ancj i o e,ueiic 'STDO DO PAk ;  yeuo do Estado 
do Para, não ha,jóh do. registro deJustif,atw4 ou -nau festação de sua aus'd tmuno desta 
audiência O Juiz esclarecet sobre a íIn1tdaj:k desta audiência '   e30ecia1kfnte a composição 
amigavel do fitigio 

As partes chegaram a a..rirdo confçrnie as c ausulas seguintes: 
Clausula Prirneiir O requerido, Murn ípio de 'gai WeM1rI-PA,  se compromete a proceder ao 
reembolso, em faor da lepiesentante leQal it tnreressaaa, do valor total deRS 4 835,8»(ouatro mii 
e oitocentos e- trintae cinco reais e oitentj centa. cs), rtferente as parcelas alusivas a diarias do TTE 

pen do 	odo a contar c1emaiçc de 2017 	a i esente daa 
Clausula Se.au1. O paaniento do v loi previsto ,  na Clausula Piítneira sera efetuado em dc 
parcelas, com VC1td mento an, ó dia 10 (dez) de çada mês, ou dia util subsequente, a começar ito mês 
de novernbrQ Øe 201 
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PODER JUDJCL4l1O DO ESTÁ)O DO PA14'  J 
JUIZO DE DIREITO DÁ VARA UNICA DÁ COMARCA DE tAPE4vllPJ 

1 :SSN 0øQ193442O18..8.14.QQ22 -AÇÃO CV1L/PTjBLÏCA 

AçoCh1 Pública. 
R'ieinteJ'bnistério'Públicõ. 
:C'tflÇ M •fressa.Øfi• .  te Paãiã. 
Representante Legal dacrianca Marcilene Moraes de Oh.eia. 
Requerido Mumcípo  de Tgarap Mni-PA PreraMunxcapa» 
Preaindor 	cylberRoberto da: Silva de Lima -OAB n°25.251. 

TERMO-DE. DrÊNLA 

Data: 11 de.Juiho d401 &. Hora: lOhOO.min. 
Local Sala de Audiência do Fórum :da Comarca de Igarape-Miri, Estado do Para 
P'SETES: 
- 	 :deDireite:Lauro Aleïand'rino Santos. 
- Prnthoto de Justiça Daniel Menezes &arros 
- Procurador do Municipio Cy1brr Roberto d SiK de Lima- OAB/PA n°25 251 
- A represeniante legal .a cnança M&RC1LENE ORES DE OLWETRA, bras'Jera, paraense 

rr vuiJ, tatural de Igo4irP nascica e" 11/0911986 filha de Rairnuncio de Oliveira e 
Gves .Mõre RO n0  52,80 	exii eiti 14105/20!/L c-p ÇW ° 845.041.372-91, 

residentemTravesaPadre Emilio, n°73 Bairo Ceuro Igarap-Min/PA 

- A criarica MARCA DEESSA 011% 1t& )L 	b-asileiro par ise nanL ai i?arac- 
M1n?A. nascida en 2210972008, fiihace 	Gorcalves Locato de Paula e Mrc'ileue Moraes de Oiwera 
Re•n°6688307 '1 Via x. em 28/11/2008 PC-PA, CPF n° 013.077.592-46, residente na Travessa Padre 
Emho, n' 73, BainD Cetto, Igaraçé-i&t'P& 

Aberta a audiêrcia, feito o n -egão, reistrdo-se a prese'ica e a ausência das pessoas 
acima noixinas, o Juiz esclareceu sabre a flnaiidade desta audiência, especialmente, a 

posiç.o a±niel.do litígio. 
Aspartes chegafam a acordo, ccnfõrne s c!&usulaá seguintes: 

Ciausula Primeira ( requerido vLn cro'io de iga -ape--Min-PA, se compromete a proceder ao 
reembolso em favor da representa -te legal da interessada, do valor total de R$ 3 068,00 (três mil 
e sessenta e oito reais) rere .' ..z re as narcelas iusi as 	 a ao TFD do período contar de março de 
20'!? até a. p:esente data. 
Cláu'suli. S.eun4: O pagamento do valor previsto na Cláusula Primeira será efetuado,em duas 
parceJas, com vencimento rios dias 3:08 208 10 C9- 20 8 
Clãuia Terceira: O' requerido, Mun pio de arap&Miri-PA, se compromete a fornecer à 
transporte. em veiculo apropi ado iara a i,t -essada (zieneficaana , uma 'ez por semana, em 
todsas'quintas4'eiras, 'cónduzindo-a. até BeldzrPA, pata consultas, procediientos etratainentós 
tnedjs, ambnlatoriais eíõ'ii hospíta'}ares especialmente para atendimento multi disciplinar 
agendado para as quintas-feiras rio itorario de -  MbJGmn em Betem-PA, acompanhado de seus 
genitores, comprometendo-se, a representante legal. da interessada, a comunicar, com 
artecedência mimrna de três dias, as li'potes s de suspensão do atedmento 
Ç'tausula Quarta O requerido Mun"cipio c.e Igaape-Miri-PA, se compromete a fornecer a 
rr'eressada bene%.c ana) wra cadeira de rodas aaaptada, para sua locomoção, conforme 
rec1tuano medico por ccpa epresentado en aiidiéncsa, acordando-se o prazo de 30 (trinta) dias 
comdps para c'umorinlento desta obr1gacc 
Glausula Ouinta O requer dc M.nicipio cie Igarap-Miri-PA. se compromete a fornecer, 
mensalmente a meressada Çb efciana i, ' quanta:ivo de 300 (trezentas) fraudas descartáveis, 

- 
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PODER JUDICIA}1O DO ESTADO DO P 1 Aff / \ 
JUIZO DE DJ1E1TO DA VARA UMCA DA COMARCA D1(PE-MlRl--- 

PROCESsON°0O0t98-742fl8  14 OO22-A;ÃoCPLIc 

no tamino geriatrico iu emi (i)', conforme receituano medico por copia apresentado em 
audiência. 

- 	Cláusula Sexta: O requerido, Município de Igaraj*MIri-PA,se :COmprmete. a fornecer,. 
mensalmente, a interessada (beneficiaia), o quantitativo de 10 (dez) unidades (latas de 400 
gramas) de supieriento alimentar NIJfREN JR, conforme laudo de nutnço por copia 
apresentado em audiêncía. 
Cláusula Sétima: O requerido, Município de igarapé-Miri-PA se compromete a fornecer à 
interessada (beneficiária) e dois acomparihates passagem aéreL ida e volta, para o Rio de 
Janeiro-Ri, a cada seis m ses, para tratamento de saúde, ben como o pgarnento das diárias. 
correspondentes por todo período de tratamento, responsabilizando-se, a repreentante legal. da 
interessada, comu mcar, com antecedêa rr'iina de trinta dias, a data estlpL lada para _a ida, e, 
com antecedência mínima possível, quánto à data de retomo, ficando, desce já cienti•ficadoo 
requerido crue a proxima viagerr destao a realiza de cirurgia prevista para o dia 
0511012018. conforme relatório medico por copia apresentado nesta audi&cia 
Cláusula Oitava Nahipótese de não currp ento pelo requerido Município. de Igarape-Miri- 
PÁ, e nos termos do art. 11 da Lei n° 7 47l98 fica estabelecida multa pessoal diana no valor 
de R$ 1 000 00 (liu mii reais) a ser paga, per capita . nelo .ieDresentante legal do Municipio de 

Secr&tana M.umcmz de Saúde de:  e oelø Diretor Einanceiro cia 
Secretaria Municipal de Saiide, estabelecendo tet-1irnite. de R$ 1800004Q0 (cento e oitenta mil 
reais), Da ;a a multa pessoal, e multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) .a ser paga 

;o reqLerric kripo ±e :gape-Mr ?.. 	itu Mui'ctpal, estabeiecer.io-se t- 
lmte de R$ 450 300,00 (qiatrocents e ctnqueita riu! reais) para a multa institucionaL 
revertidas em favor da. interessada (beneficiária) 
Cláusula Nona: Na hiótes -  de não cumprimeto do acordo, relaiivainente :o&vaIores;a serem'. 
pagos a une-casada beneciciana ), 20 dcci o são aresoaos os encargos aplicaveis as dividas da 
Fazenda Pública. 
Ciárisula Décima: O pagmento dos vaicres â interessada (beneficiária) pelo Município,..de 
Igarapé-Miri-?A. objeto ao nresevte acordo,, será efer.ado mediante deposito ta Conta-Poupança 
n° 00022399-8, Agência 4.525 - Operação 23 —' da Caixa. EcõnômicaFedtrai de titu.1áridad:da 
genitora da i iteressacia (beneficiar N. Sra MarcLene Moraes de O liteira,  CPF 845 041 372-91 

Dada a palavra ao Procurador do Município de igarabé-Miri-PÁ, este requereu. a 
homologaçío do ácordo. 

Dada a ala\'Ta ao Mi'usteric Pu.hcc o Estado cio Para este requere.. a homologação do 
acordo. 

Em seguida o Juiz assim. DELIBEROU: 1 - J.rnte-se a doçnintação apresentada em. 
audiência (22 laudas). .2— Após venham-me concIusos para sentença. 

Nada mais havendo, foi encerrado o pres.ent, pe vai devidamente' assinado por quem de 
-direito.  

	

çí1Ofi 	 ! 1 	1 	% 

Juiz 	
.jk0ireito  

, Promotor de Justiça____ 

Procurador do Município 

Rep. lçgai da interessada & Qi 'VJz 
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