
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO

PORTARIA Nº 27, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe  sobre  o  atendimento  do  Serviço  Médico  no  âmbito  da
Procuradoria Regional da República da 1ª Região.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA

REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 33

do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela  Portaria

SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, e pela Portaria PGR/MPF nº 994, de 27 de setembro

de 2019, resolve:

Art. 1º O Serviço Médico da Procuradoria Regional da República da 1ª Região

–  PRR1  conta  com  atendimento  de  clínica  médica,  odontologia  e  com  serviços  de

enfermagem.

Art. 2º O Serviço Médico destina-se ao atendimento,  independentemente da

faixa  etária,  de  membros,  servidores  e  respectivos  dependentes,  desde  que  registrados  no

assentamento funcional, bem como de terceirizados e de estagiários que estejam em exercício

na Unidade.

Parágrafo único. Também deverão ser prestados, caso necessário, atendimentos

de caráter urgente e emergencial ao público externo que porventura esteja nas dependências

da Unidade.

Art. 3º O atendimento de que trata o caput do artigo 2º será realizado por meio

de  consultas  eletivas,  agendadas  previamente.  Nos  casos  urgentes  e/ou  emergenciais,  o

atendimento será prestado por meio do pronto atendimento.

Parágrafo único. Em situações de urgência e/ou emergência médica poderá ser

disponibilizado  serviço  móvel  pré-hospitalar  a  qualquer  pessoa,  servidor  ou  não,  que  se

encontre nas dependências da PRR1.

§ 2º Para a utilização do serviço móvel pré-hospitalar é necessário acionar a

médica responsável pelo serviço médico e na ausência dessa, a equipe de brigada da PRR1,

responsáveis por realizar os primeiros socorros e acionar a UTI Móvel, caso necessário.
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Art. 4º O funcionamento do serviço médico ocorrerá de segunda a sexta-feira e

os horários de atendimentos serão disponibilizados na intranet da PRR1.

Art. 5º Além dos atendimentos previstos no caput do art. 3º, o serviço médico é

o  setor  responsável  por  receber  os  atestados  médicos  e  odontológicos  que  implicam

afastamento  por  um  ou  mais  dias,  por  realizar  perícias/auditorias  nas  áreas  médica  e

odontológica quando requeridas pelo Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério

Público  Federal  –  Plan-Assiste  e,  também,  por  esclarecer  eventuais  dúvidas  acerca  do

Programa de Exame Periódico de Saúde.

Art.  6º  Compete  ao  (à)  Procurador  (a)-Chefe  Regional  dirimir  as  dúvidas

decorrentes da aplicação deste normativo.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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