
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA

PORTARIA Nº 35, DE 14 DE MARÇO DE 2020.

Institui Comitê Gestor de Riscos com vistas ao gerenciamento das medidas
de  combate  ao  prevenção  ao  contágio  e  transmissão  da  COVID-19,  no
âmbito das unidades do Ministério Público Federal em Rondônia. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO RONDÔNIA, no exercício das atribuições legais que foram conferidas pela Portaria SG / MPF

nº 382,  de 05 de maio de 2015,  Portaria  PGR /  MPF nº 994, de 27 de setembro de 2019,  na

Legislação Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e 

CONSIDERANDO divulgação da  Portaria PGR / MPU nº 60, de 12 de março de

2020,  que  estabelece  medidas  temporárias  de  prevenção  ao  contágio  pelo  Novo  Coronavírus

(COVID-19); 

CONSIDERANDO  a  classificação  do  novo  Coronavírus  como  Pandemia  pela

Organização Mundial de Saúde (OMS) 

CONSIDERANDO CONSIDERANDO que a expansão do novo Coronavírus  e  o

eventual surgimento de novos casos no Brasil,  bem como os fatos já ocorridos até o momento

demonstram a necessidade de se adotar um plano de contingenciamento a esse evento e estabelecer

a  estratégia  de  acompanhamento,  haja  vista  necessidade  de  manutenção  dos  serviços  na

Procuradoria da República em Rondônia e PRMs: 

CONSIDERANDO  as  informações  contidas  no  Ofício  Circular  nº  33/2020/SSI-

SAÚDE/SG; 

CONSIDERANDO  que  a  situação  exige  o  emprego  urgente  de  medidas  de

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, de modo a preservar a

saúde dos membros, servidores, estagiários, terceirizados, assim como do público em geral; 

CONSIDERANDO que  o  evento  está  sendo observado  no âmbito  do  Ministério

Público Federal e que a situação demanda resposta coordenada das ações de vigilância e atenção; 

RESOLVE: 

Art.  1º  Intituir  Comissão  de  gerenciamento  de  risco,  implementação,  e

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/26764
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/26764
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/199889
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/199889
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/38/browse?type=subject&value=Portaria+PGR+n%C2%BA+994%2C+de+27+de+setembro+de+2019


acompanhamentos  das  medidas  temporárias  de  prevenção  ao  contágio  pelo  Novo  Coronavírus

(COVID-19),  no  âmbito  da  Procuradoria  da  República  em Rondônia  e  PRMs,  considerando  a

classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Art. 2º Designar a Procuradora da República TATIANA DE NORONHA VERSIANI

RIBEIRO e os servidores AGNALDO DA SILVA (Secretaria Estadual); TATIANE LUIZE NUNES

DE SOUZA (Chefia de Gabinete); JAKSON ALVES (Coordenadoria de Administração); IGOR DE

MELLO CASUSA (Coordenadoria da Tecnologia da Informação e Comunicação) GUDEMBERG

DE OLIVEIRA RITA (Coordenadoria Jurídica e de Documentação); CLARETE LUCIA TECHIO

CORBARI (Assessoria  de  Gabinetes);  CAMILA CRISTINA LINO (Setor  de  Estágio)  MARIA

MADALENA GONÇALVES DO PRADO (Procuradoria da República no Município de Ji-Paraná);

ETHENY BEZERRA DE LIMA (Procuradoria da República no Município de Vilhena), para, sob a

presidência do Secretário Estadual, constituírem a mencionada comissão. 

Parágrafo único. Em seus afastamentos, o Presidente da Comissão será substituído

pelo Coordenador de Administração. 

Art.  3º.  Caberá  à  referida comissão  propor  soluções  e  dirimir  eventuais  questões

técnicas e administrativas que surgirem no decorrer da implementação das medidas de combate à

Pandemia, a fim de garantir o bom funcionamento das unidades vinculadas ao Ministério Público

Federal em Rondônia, e enquanto durar os efeitos das Portaria PGR/ MPU n. 76/2020. 

Art.  4º.  A presente  comissão  será  presidida  pelo  Secretário  Estadual  e,  em seus

afastamentos legais, será substituído pelo Coordenador de Administração da PR/RO. 

Dê-se ciência e Publique-se. 

DANIEL AZEVEDO LÔBO 

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  22  abr.  2020.  Caderno
Administrativo, p. 17.
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