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ESTADO DE GOIÁS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

Portaria 493/2019 - DPE-GO
O Defensor Público-Geral do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 12,

inciso I, da Lei complementar n.º 130, de 11 de julho de 2017,
 

Considerando a necessidade de se instrumentalizar o funcionamento da Defensoria
Pública;

 
Considerando o inteiro teor do processo administrativo nº 201910892002609;
 
Considerando que o procedimento de instalação das persianas no 1º andar na Sede

Administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, fora designado para o dia 04 de outubro de
2019, a partir das 15h, a fim de não gerar grandes prejuízos no atendimento aos assistidos; 

 
Considerando a necessidade de interrupção do atendimento ao público pelos órgãos de

atuação ali alocadas durante a execução do serviço;
 
Considerando a anuência da Coordenação do Núcleo de Defensorias Especializadas de

Atendimento Inicial da Capital em relação a instalação em comento, bem como a suspensão do
atendimento ao público pelos órgãos de atuação ali alocadas, sem prejuízo de atendimento nos casos de
urgência e emergência;

 
Considerando que é assegurado o atendimento imediato aos casos urgentes, entendidos

como aqueles em que há risco à vida, à liberdade, ou outras circunstâncias em que possa ocorrer
perecimento de direito, conforme o disposto no Parágrafo único do art. 7º da Resolução CSDP nº
066/2018.

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Suspender o atendimento ao público realizado pela 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Defensorias

Públicas Especializadas de Atendimento Inicial, de forma a permitir a instalação de persianas no 1º andar
na unidade de atendimento localizada na Sede Administrativa da DPE/GO, no dia 04 de outubro de 2019,
a partir das 15h, sem prejuízo do atendimento aos casos de urgência e emergência.

 
Art. 2º. Deverá a Coordenação do Núcleo de Defensorias Especializadas de Atendimento

Inicial da Capital empreender os atos necessários junto aos referidos órgãos de atuação a fim de assegurar
o atendimento nos casos de urgência e emergência durante a suspensão, conforme disposto no art. 1º desta
portaria.

 
Esta Portaria entra em vigor na de sua assinatura, revogando-se as disposições em

contrário.
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Dê-se ciência. Cumpra-se.
 
Gabinete do <<Cargo do Titular>> do (a) DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE

GOIÁS, aos 25 dias do mês de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DOMILSON RABELO DA SILVA JUNIOR, Defensor
(a) Público (a), em 25/09/2019, às 16:41, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 9250914
e o código CRC 2479F0BC.
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