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Vitória (ES), Sexta-feira, 20 de Abril de 2018.
referente ao quantitativo de 
profissionais e a realização de ciclos 
dos mosquitos, incidindo o disposto 
no art. 2º, §4º da Resolução n.º 
06/14 do Colégio de Procuradores 
de Justiça do MPES.
Em relação ao tópico II 
- Fraude nos relatórios de 
produtividade dos ACS e ACE, 
de modo a ludibriar o Ministério 
da Saúde, para que o Município 
de Serra continue recebendo os 
mesmos valores da União, sem 
cortes proporcionais - Trata-se de 
questão que envolve diretamente 
interesse da União, pois segundo o 
denunciante, o Município de Serra 
estaria manipulando os relatórios 
encaminhados ao Ministério da 
Saúde, garantindo com isso, 
a continuidade do repasse do 
mesmo quantitativo de recursos 
públicos, em detrimento e lesando 
o
ente Federal, a atrair a atribuição do 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 
razão pela qual, essa questão 
específica deve ser encaminhada 
aquele ramo do Ministério Público 
para as providências que entender 
cabíveis.
Em relação ao tópico III 
-  a falta de EPI’s ou de baixa 
qualidade, não visualizo, em 
princípio, interesse primário da 
União, devendo permanecer, até 
que situação fática ou jurídica 
recomende, as investigações no 
âmbito do MPES, não havendo 
elementos a recomendar o 
indeferimento sumário da NF;
Em relação ao tópico IV - 
Ilegalidade na designação de 
pessoas sem qualificação para o 
exercício a função de Chefe da 
Divisão de Fatores Ambientais 
biológicos e Gerente da Vigilância 
Ambiental em Saúde de pessoas 
sem qualificação para o exercício 
a função de Chefe da Divisão de 

Fatores Ambientais biológicos e 
Gerente da Vigilância Ambiental 
em Saúde, não há elementos 
a recomendar o indeferimento 
sumário da NF, devendo ser 
aprofundada a questão.
Em relação ao tópico V - 
Demissão em massa de ACS e ACE, 
a questão já foi objeto apreciação 
do MPES, após representação por 
parte do SINDSAÚDE, nos autos 
do PP MPES N.º 20170023.0654-
75, com decisão homologada pelo 
Colendo Conselho Superior do 
Ministério público do ES, incidindo 
o disposto no art. 2º, §4º da 
Resolução n.º 06/14 do Colégio de 
Procuradores de Justiça do MPES.
Em relação ao tópico VI - 
Apropriação de verbas para 
remuneração dos ACS e ACE e dos 
recursos repassados pela União 
para a aquisição de materiais e 
combustível, oriundos do Bloco 
de Vigilância em Saúde, trata-se 
de fato que se enquadra no feixe 
de atribuições do MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL, visto que a 
verba do Bloco de Vigilância em 
Saúde é federal, repassada pelo 
Ministério da Saúde, havendo 
inegável interesse da União na 
apuração do desvio de recursos 
por parte do Município de Serra. 
Ante o exposto:
INDEFIRO a instauração de 
procedimento em relação aos 
fatos constantes nos tópicos I e V 
(Insuficiência do número de ACS 
e ACE em Serra e demissão em 
massa dos ACS e ACE de Serra), 
determinando a intimação do 
interessado por edital para que, 
ciente do teor desta decisão, possa 
apresentar recurso no prazo de 10 
(dez) dias, nos termos do parágrafo 
5º do art. 2º da Resolução n.º 
06/14, comunicando-se do teor da 
presente a Ouvidoria, para registro;
DECLINO A ATRIBUIÇÃO para 

investigar os fatos constantes 
dos tópicos II e VI (Fraude nos 
relatórios de produtividade dos 
ACS e ACE, de modo a ludibriar 
o Ministério da Saúde, para que 
o Município de Serra continue 
recebendo os mesmos valores da 
União, sem cortes proporcionais 
e Apropriação de verbas para 
remuneração dos ACS e ACE 
e dos recursos repassados 
pela União para a aquisição de 
materiais e combustível) ao 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 
determinando, nos termos do § 
10 do art. 2º da Resolução n.º 
06/16 do Colégio de Procuradores 
de Justiça do MPES a remessa 
de cópia da presente Notícia de 
Fato a Procuradoria da República 
no ES, para as providências que 
entender cabíveis.
DETERMINO A INSTAURAÇÃO 
DE PROCEDIMENTOS 
PREPARATÓRIOS, mediante 
portaria, extraindo-se as 
necessárias cópias desta NF para 
instruí-las, tendo como objetos: 
(A) Apuração da falta de EPI’s/
EPI’s de baixa qualidade dos ACE 
e ACS; (B) Apuração de possível 
Ilegalidade na designação de 
pessoas sem qualificação para o 
exercício a função de Chefe da 
Divisão de Fatores Ambientais 
biológicos e Gerente da Vigilância 
Ambiental em Saúde em Serra/
ES;

Serra/ES, 19 de outubro de 2017.
PABLO DREWS BITTENCOURT 
COSTA
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 4177 de 16 de 
Abril de 2018.
Notícia de Fato MPES nº 
2018.0005.9960-52                                                        
Cientificados: ANA MARTA DOS 
SANTOS SILVA BARBOSA e 

REGINALDO BARBOSA.
CIENTIFICAÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO
O presente procedimento 
foi instaurado no âmbito da 
Promotoria de Justiça de Mucurici 
a partir do Termo de Declarações 
da Sra. ANA MARTA DOS SANTOS 
SILVA BARBOSA e REGINALDO 
BARBOSA, alegando, em síntese, 
serem os mesmos hipossuficientes 
financeiramente e, por isso, 
necessitam de benefícios de cesta 
básicas e moradia.
Este parquet expediu ofício à 
Secretaria de Assistência Social 
do Município de Ponto Belo para 
verificar a situação e, uma vez 
comprovadas as alegações dos 
declarantes tomar providências 
legais para solução do problema, 
no entanto, os mesmos não foram 
encontrados pela Assistente Social 
do Município de Ponto Belo.
Ademais, servidores desta 
Promotoria de Justiça tentou 
entrar em contato por várias vezes 
com os declarantes através dos 
telefones de contatos deixados 
pelos mesmos, porém, ninguém 
atendeu.
Os representantes também não 
retornaram na Promotoria de 
Justiça, razão pela qual torna-se 
impossível resolver os problemas 
por eles ventilados.
Diante da não localização dos 
declarantes/representantes não é 
possível tomar medidas legais a fim 
de compelir o Município de Ponto 
Belo para resolver os problemas 
apresentados pelos mesmos e 
não havendo outra providência 
a ser tomada, foi determinado o 
ARQUIVAMENTO dos autos.

Mucurici/ES, 16 de abril de 2018.
EDILSON TIGRE PEREIRA
Promotor de Justiça

Protocolo 391659

Defensoria Pública-Geral

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso das atribuições 
legais, assinou os seguintes 
atos:

PORTARIA DPES Nº 290, DE 
19 DE ABRIL DE 2018.
TORNAR PÚBLICAS as 
Defensorias com necessidade 
de substituição em virtude de 
férias, nos termos dos arts. 4º e 

VILA VELHA
3ª Defensoria Criminal: 23.04 a 
27.04.2018.
NOVA VENÉCIA
Defensoria Criminal: 26.04 a 
27.04.2018.
SÃO GABRIEL DA PALHA/VILA 
VALÉRIO
1ª Defensoria: 26.04 a 27.04.2018.

Vitória/ES, 19 de abril de 2018.

SANDRA MARA VIANNA FRAGA
Defensora Pública-Geral

Protocolo 391670

RESUMO DE CONTRATAÇÃO
Processo nº. 79818897

ORDEM DE SERVIÇO 016/2018

CONTRATANTE: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO
CONTRATADA: QUALITY 
FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME.
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de desinsetização/
dedetização e desratização.
VALOR TOTAL: R$ 1.954,56 (mil, 

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Praça Manoel Silvino Monjardim, nº 54, Centro, Vitória/ES – CEP 29010-520 - www.defensoria.es.def.br

Membros do Conselho Superior da Defensoria Pública do Espírito Santo:

Fábio Ribeiro Bittencourt

Lívia Souza Bittencourt

Pedro Pessoa Temer

Alexandre Corsini Pagani

Rafael Miguel Delfino

Leonardo Gomes Carvalho

Rodrigo Borgo Feitosa

Saulo Alvim Couto

Fábio Ribeiro Bittencourt

Subdefensor Público Geral

Lívia Souza Bittencourt

Corregedora Geral

Layra Francini Rizzi Casagrande

Chefe de Gabinete

Sandra Mara Vianna Fraga

Defensora Pública-Geral

Sandra Mara Vianna Fraga

(Presidente do Conselho)

Vivian Silva de Almeida
Coordenadora de Direitos Humanos

Roberta Ferraz Barbosa Piquet de Azeredo Bastos
Coordenadora de Direito Penal e Execução Penal

Giuliano Monjardim Valls Piccin
Coordenador de Direito Civil

Hugo Fernandes Matias
Coordenador da Infância e Juventude

Alex Pretti
Coordenador de Administração e Recursos Humanos

8º da Res. CSDPES n° 002/2014, 
conforme abaixo, facultando aos 
Defensores Públicos interessados 
a inscrição até as 17h00min 
do dia 20 de abril de 2018, 
mediante protocolo na sede 
administrativa ou por e-mail 
para substituicao@dp.es.gov.br, 
sendo que, neste último caso, é 
de responsabilidade exclusiva do 
Defensor Público a confirmação 
do recebimento do pedido.
NÚCLEO DE PRESOS 
PROVISÓRIOS: 23.04 a 
27.04.2018.
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