
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

PORTARIA Nº 212, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Estabelece novas medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo

 Coronavírus (COVID19), após a expedição da Portaria MPF/SP nº 203/2020.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade

com a Portaria PGR/MPU nº 60, de 12 de março de 2020 e considerando o teor da Portaria SP-

CR-PR-COORD Nº 21, de 17 de março de 2020;

Considerando, ainda, que as atividades do Ministério Público Federal constituem

serviço público essencial e a necessidade de se manter os serviços no âmbito da Procuradoria da

República no Estado de São Paulo, RESOLVE:

Art.  1º  Determinar,  enquanto  houver  a  restrição  de  circulação  de  pessoas  ou

transporte público, a ampliação do teletrabalho ao quadro geral de pessoal (membros, servidores

e estagiários), mantendo a presença física na Procuradoria da República em São Paulo (Capital)

de 01 (um) servidor por dia, das 10h às 16h, em sistema de rodízio.

§1º  O  GPC,  juntamente  com a  COJUD  e  a  CGP,  deverá  adotar  as  medidas

pertinentes para preparar a escala de servidores, visando a implementação da medida do caput.

§2º Às PRM ś, de modo análogo, recomenda-se a redução do efetivo presencial,

podendo- após avaliação da situação da sua região-, adotar a medida do caput.

§3º As divisões - na Capital - ou Coordenadorias - nas PRM ́s - , devem escalar

servidor, além daquele que comparecer presencialmente referido no caput, para permanecer de

prontidão caso haja necessidade de comparecimento imediato.

§4º A escala de plantão não poderá conter servidores que estejam relacionados na

hipótese do art.4º da Portaria PGR/MPU nº 60, de 12 de março de 2020.

§5º Devem ser organizados e divulgados os canais de acesso e interação entre os

servidores em teletrabalho, preferencialmente via Espace.



Art. 2º Enquanto vigente a limitação à circulação de pessoas, fica autorizada a

dispensa e/ou redução do quantitativo e/ou rodízio de terceirizados, a depender da necessidade

das atividades prestadas.§1º Caberá à Secretaria Estadual, juntamente com os Coordenadores de

Administração das unidades, analisar a necessidade pontual e excepcional de trabalho de algum

serviço terceirizado.

§2º As ausências serão consideradas faltas justificadas, com desconto apenas do

vale-transporte, haja vista que se trata de imposição à Administração Pública em defesa da saúde

pública, nos moldes do Ato GDGSET.GP. nº 126, de 17 de março de 2020, do Tribunal Superior

do Trabalho.

Art. 3º As chefias devem se atentar para a evolução da crise epidêmica e para as

medidas ordinárias de prevenção.

Parágrafo  único.  O  regime  administrativo  em  resposta  à  pandemia  deve  se

adaptar à evolução do quadro.

Art. 4º Esta Portaria produz efeitos a partir de 19 de março de 2020.

MÁRCIO SCHUSTERSCHITZ DA SILVA ARAÚJO
Procurador da República

Procurador-Chefe da Procuradoria da República em São Paulo 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 20 de março de 2020. 
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