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OFÍCIO CRTR 13ª REGIÃO, N.º 045/2019.                         22/04/2019 

 

Ao.  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

Rua Procurador Antonio Benedicto Amâncio Pereira, nº. 121, Ed. Promotor Edson 

Machado, Santa Helena, Vitória/ES, CEP: 29055-036, Tel.: (27) 3194-4500 

 

 Assunto: DENÚNCIA DE IRREGULARIDADE 

 

 Excelentíssimo Promotor (a),  

 

 O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 13ª 

REGIÃO, por intermédio do Diretor Presidente SÉRGIO RICARDO 

COUTINHO RANGEL, vem, respeitosamente, denunciar irregularidades 

identificada pela fiscalização desta Autarquia. 

Em fiscalização de rotina na Unidade de Pronto atendimento do 

Município de Marataízes (Pronto Atendimento da Barra), cadastrado 

no CNPJ nº. 01.609.408/0001-28, situado na Avenida Simões Soares, 

S/N, Barra do Itapemirim, Marataízes/ES, foram verificadas 

irregularidades, conforme se depreende de relatório de fiscalização em 

anexo. 

O Agente Fiscal RENAN DA SILVA BASTIANELI foi recebido no dia 

13/12/2018 das 13:25hs às 15:10hs na unidade mencionada pela Srº. 

Luís Claudio José, técnico em radiologia, que forneceu as informações 

solicitadas. 
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Na oportunidade foi constatado que o exaustor da câmara escura 

não funciona, bem como, a mesa de exame não está travando, 

prejudicando a realização do exame. 

Ademais, durante a fiscalização foram encontradas baratas na sala 

de raios x. 

Outrossim, foi apurado que o local não possuía SATR (supervisor 

das aplicações das técnicas radiológicas) na época da fiscalização, em 

violação ao artigo 10 da lei 7.394/85 e resolução CONTER 11/2011. 

Em virtude das irregularidades, o serviço não poderá ser prestado 

até a sua regularização. 

Obviamente, é extremamente penoso, além do risco a saúde do 

profissional, o que nos faz crer que estamos diante de um dano coletivo a 

saúde pública. 

Por fim, face as considerações aduzidas, é evidente que a unidade 

denunciada está funcionando com total desrespeito as medidas de 

segurança a saúde pública nos ditames das portarias 453/98 da ANVISA. 

Diante todo exposto, requer que o Ministério Público Estadual do 

Estado do Espirito Santo tome as medidas necessárias e cabíveis, para que 

a unidade denunciada adeque as medidas de segurança para evitar danos 

maiores à coletividade e a saúde pública.    

Cordialmente, 

 

 

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL  

Diretor Presidente 


