
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 150, DE 24 DE JUNHO DE 2020.

Prorroga e altera a Portaria nº 119, de 28 de maio de 2020.

O PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 50, inciso II, da Lei

Complementar nº 75, de 20/05/1993, 

CONSIDERANDO  a  classificação  da  epidemia  de  Coronavírus  como

pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 

CONSIDERANDO que, por essa razão, estão sendo adotadas e amplamente

divulgadas, no âmbito da Procuradoria da República no Distrito Federal, as medidas sanitárias

de prevenção e combate à COVID-19 preconizadas pelo Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º. da Resolução CNMP/PRESI/n.º 210,

de 14 abril de 2020, que estabelece, como regra, a adoção do teletrabalho para as atividades

ministeriais, bem como a restrição de ingresso nas dependências das unidades do Ministério

Público, salvo para membros, servidores, estagiários e terceirizados, que não estiverem em

regime de teletrabalho; 

CONSIDERANDO  o  contido  no  §  5º,  do  art.  3º,  da  Resolução

CNMP/PRESI/n.º 210, de 14 abril de 2020, que determina que as atividades desenvolvidas

meio  de  teletrabalho,  inclusive  aquelas  de  apoio  ao  trabalho  remoto  por  membros  e

servidores, realizar-se-ão de forma presencial e por meio de escala de plantão, estabelecida

pelo órgão superior competente, observada sua excepcionalidade e as peculiaridades locais; 

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  compatibilizar  o  interesse  público  à

continuidade mínima dos serviços e o direito à saúde dos membros, servidores, estagiários,

colaboradores e usuários da Procuradoria da República no Distrito Federal; 

CONSIDERANDO que a continuidade dos serviços se revela necessária para

conferir meios para alcançar os fins institucionais do Ministério Público Federal, inclusive

para a manutenção e gestão dos contratos em execução a fim de atender as demandas da área-
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meio e da área-fim da unidade, em conformidade inclusive com o disposto do § 5º, do art. 3 º,

da Resolução CNMP/PRESI/n º 210, de 14 abril de 2020; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica sobre protocolos e orientações para retorno

ao trabalho presencial na Procuradoria-Geral da República; 

CONSIDERANDO da Resolução CNMP/PRESI/n º 214, de 15 junho de 2020, 

RESOLVE: 

Art. 1º Prorrogar a vigência da Portaria nº 119, de 28 de maio de 2020. 

Art. 2º. Alterar o inciso III do Art. 6º da  Portaria nº 119, de 28 de maio de

2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“III – com filhos menores de 24 (vinte e quatro) meses ou que coabitem com

idosos ou pessoas com doenças crônicas que as tornem vulneráveis, devidamente comprovada

por declarações médicas.” 

Art. 3º. Alterar o Art. 10. da Portaria nº 119, de 28 de maio de 2020, que passa

a  vigorar  com  a  seguinte  redação:  “Art.  10.  Os  membros,  servidores,  estagiários  e

colaboradores que apresentarem sintomas da COVID-19, gripe ou resfriado deverão informar

o  fato  imediatamente  à  chefia  administrativa  da  Procuradoria  da  República  no  Distrito

Federal.” 

Art.  4º.  Esta  Portaria  entra  em vigor  a  partir  de  1º  de julho  de 2020,  com

vigência de 31 dias. 

CLÁUDIO DREWES JOSÉ DE SIQUEIRA 

 Procurador-Chefe
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