
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

PORTARIA Nº 339, DE 06 DE MAIO DE 2019.

Institui  Comissão  para  tratar  de  assuntos  relacionados  à  COVID-19  com

vistas ao gerenciamento das medidas de combate e prevenção ao contágio e

transmissão do novo coronavírus no âmbito da Procuradoria da República no

Rio Grande do Sul

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO

GRANDE DO SUL, 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

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, colaboradores, 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 prevenção;

RESOLVE:
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Art.  1º  Instituir  Comissão  para tratar  de assuntos  relacionados à  COVID-19 com

vistas ao gerenciamento, implementação e acompanhamento das medidas de combate e prevenção

ao contágio e transmissão do novo coronavírus no âmbito da PRRS, considerando a classificação de

pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Art. 2º Designar as Procuradoras da República CLAUDIA VIZCAYCHIPI PAIM e

ANDREIA RIGONI AGOSTINI  e  os  servidores  GIOVANI TAVARES  BRUSCATO  (Secretaria

Estadual);  DANIEL DALL'AGNESE  (Coordenadoria  de  Administração);  KARINE  RABELLO

BORGES  (Assessoria  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica);  ARLEI  JOSÉ  STRACK

(Coordenadoria  da  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação);  FERNANDA  MICHALSKA

(Coordenadoria Jurídica e de Documentação); DEBORA NUNES VON GROLL (Coordenadoria de

Gestão de Pessoas); FRANCISCO KATONA LOPES (Chefia de Gabinete); GABRIEL FERREIRA

SCHMAEDECK  (Secretaria  Estadual);  IURY  ACCIOLY  RUSSOWSKI  (Secretaria  Estadual);

INGRIT WINCK GAVA (Seção de Atendimento ao Cidadão); MATHEUS RORIZ SILVA CRUZ

(Gabinete  Médico);  para,  sob  a  presidência  do  Secretário  Estadual,  constituírem a  mencionada

comissão.

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 PRRS, bem como das demais unidades do

Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul, 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/RS.

Dê-se ciência e Publique-se.

 

CLAUDIA VIZCAYCHIPI PAIM
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