
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL

DIO de 31.10.2018

ATO NORMATIVO DPG Nº. 014, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

Implanta  e  regulamenta  o  uso  do  Sistema  de
Gerenciamento da Atividade-Fim – SIGAF no âmbito da
atividade-fim  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Espírito Santo, institui Comitê de Implantação e Gestão e
adota outras providências.

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais,

Considerando  o  disposto  no  §4º  do  artigo  1º-A da  Resolução  CSDPES nº.  002/2014,  com a
redação dada pela Resolução CSDPES nº. 050/2018;

Considerando a necessidade de modernizar o Gabinete da Defensora Pública-Geral e a Gerência de
Recursos Humanos, bem como de aprimorar o controle, eficiência e fornecer ao Defensor Público
um sistema aprimorado de comprovação, controle e gestão dos pedidos efetuados pelos Defensores
Públicos, na forma da Resolução CSDPES nº. 002/2014; 

R E S O L V E: 
CAPÍTULO I

DO SISTEMA EM GERAL

Art. 1º. Instituir,  no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o  Sistema de
Gestão da Atividade-Fim – SIGAF.

Art. 2º. O SIGAF é composto dos módulos “Gabinete da Defensora Pública-Geral”, “Recursos
Humanos” e “Defensor”, com as seguintes funções:

I  –  Módulo  “Gabinete  da  Defensora  Pública-Geral”:  cadastro  de  lotações,  designações,
substituições,  plantões,  e  toda  movimentação  dos  membros,  bem  como  a  determinação  dos
parâmetros necessários à efetivação da Resolução CSDPES nº. 002/2014;

II - Módulo “Recursos Humanos”: verificações dos pedidos e comprovantes enviados na forma da
Resolução  CSDPES  nº.  002/2014,  incluindo  prazos  de  envio,  inserção  dos  afastamentos  dos
membros, bem como emissão de relatórios necessários para a folha de pagamento;
III – Módulo “Defensor”: cadastro, comprovação e controle de atos e remessas. 
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CAPÍTULO II
DO COMITÊ DE IMPLANTAÇÃO E GESTÃO

Art. 3º. Fica instituído o Comitê de Implantação do SIGAF, que será integrado pelos seguintes
membros:
I – o Defensor Público Coordenador de Administração e Recursos Humanos, que o presidirá;
II – a Defensora Chefe de Gabinete da Defensora Pública-Geral;
II – a Diretora de Gestão de Pessoas e;
IV – o Diretor de Tecnologia da Informação.
Art. 4º. São atribuições do Comitê de Implantação e Gestão do SIGAF:
I – gerenciar o processo de implantação e gestão do SIGAF no âmbito da Defensoria Pública do
Estado do Espírito Santo, em conformidade com a legislação vigente e as melhores práticas de
fiscalização, controle,  eficiência e transparência,  inclusive com a disponibilização do manual e
vídeo explicativo do SIGAF, na página de acesso ao sistema;
II  –  zelar  pelo  fiel  cumprimento  dos  prazos  estabelecidos  no  cronograma  de  implantação,
providenciando os ajustes necessários diante de eventuais alterações;
III – deliberar sobre funcionalidades disponíveis para cada perfil de acesso ao SIGAF;
IV – estabelecer, em parceria com a Assessoria de Comunicação, Imprensa e Cerimonial, a política
de divulgação das ações de implantação do SIGAF e;
V – todas as atividades correlatas necessárias à gestão do SIGAF.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos pela Defensora Pública-Geral. 

Art. 6º. Fica desativado, a partir deste ato, e para todos os fins, o Sistema de Gratificações –
SISGRAT, até então utilizado pela Gerência de Recursos Humanos.  

Art. 7º. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

Vitória/ES, 29 de outubro de 2018.
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