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INTRODUÇÃO

A Pandemia COVID-19 levou países e estados a adotarem medidas restritivas
de circulação de pessoas, de funcionamento de comércio e escolas e, como não poderia ser
diferente, das atividades dos órgãos públicos em geral. 

No âmbito do Ministério Público Federal, a Portaria PGR/MPU nº 76/2020, de 19
de  março  de  2020  suspendeu  todas  as  atividades  presenciais,  que  não  podem  ser
executadas por teletrabalho.

Superado  esse  período,  haverá  a  necessidade  de  se  pensar  em  uma  saída
estratégica por meio de um plano de governança que permita o retorno à regularidade dos
serviços públicos no momento pós-crise.

A  adoção  de  um plano  de  ação  para  a  retomada  das  atividades  de  gestão
pública mostra-se relevante porque contribui para o emprego de medidas objetivas que
minimizem os danos causados, para a redução das chances de violação das normas que
regem a organização, para a atuação transparente dos gestores e, ainda, para a elevação da
eficácia  das  medidas  adotadas.  Não  dá  dúvida  que um adequado plano  de  retomada
impacta, de forma positiva, a racionalidade das decisões.

Assim,  o  presente  documento  pretende  orientar  os  membros,  servidores,
estagiários e colaboradores da Procuradoria da República em Roraima, para a retomada
gradual das atividades presenciais do órgão, quando esta for decidida, mantendo o nível
de  risco  ao  menor  grau  possível,  resguardando  assim  a  saúde  e  vidas  de  todos  os
envolvidos.

1. PARÂMETROS PARA PLANO DE RETOMADA 

1.1 O norte para as atividades do Grupo de Trabalho foram as orientações da
Nota Técnica para retorno gradual das atividades presenciais na Procuradoria-Geral da
República,  a  qual  estabeleceu  diretrizes  e  ações  gerais  que  devem  ser  adotadas  pelo
Ministério Público Federal no estado de Roraima, em decorrência dos impactos causados
pela pandemia da COVID-19. Junto a este documento, as diversas normas expedidas pelas
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autoridades  competentes  da  área  da  saúde  no  governo  federal,  estadual  e  municipal
propiciaram material abundante para elaboração deste plano.

1.2  Além  disso,  há  previsão  de  retorno  das  atividades  da  Seção  Judiciária
Federal  em Roraima,  a  partir  de  01/08/2020,  conforme  Resolução  PRESI  10468182 do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Assim, a adoção de medidas de prevenção de
riscos  à  saúde  de  todas  as  pessoas  no  âmbito  da  Procuradoria  da  República  se  faz
necessária,  alinhando-as  às  diretrizes  da  OMS,  OIT  e  demais  normas  e  orientações
editadas pelos órgãos públicos.

1.3  Objetivando  garantir  condições  e  estrutura  adequada  à  retomada  das
atividades presenciais, visando à segura e eficiente prestação de serviços à sociedade, a
partir da adoção de medidas para continuidade do serviço no contexto pandêmico, há que
se implementar ações e rever estruturas existentes.

2 – DIRETRIZES INSTITUCIONAIS

2.1 FEDERAL

2.1.1 Poder Executivo

• Lei  13.979,  de  6  de  fevereiro  de  2020  –  que  dispõe  sobre  medidas  para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do Novo Coronavírus.

• Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020 – que estabelece orientações gerais
visando  à  prevenção,  ao  controle  e  à  mitigação  da  transmissão  da  COVID-19,  e  à
promoção da saúde física e mental da população brasileira.

2.1.2 Poder Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução 318/2020 com novas
diretrizes para a atuação do Poder Judiciário durante a pandemia provocada pelo novo
Coronavírus. Entre elas, está a prorrogação da suspensão dos prazos de processos físicos
até 31 de maio – o prazo anterior era 15 de maio, como indicado na Resolução 314/2020. 

Já os prazos dos processos virtuais foram retomados no dia 4 de maio de 2020 e
não foram suspensos  ou interrompidos  pela  nova Resolução.  Também está  mantida  a
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possibilidade de a parte informar em petição sobre a impossibilidade de prática do ato,
pela necessidade de coleta prévia de meios de prova. 

Nos estados que sejam decretadas medidas restritivas à circulação de pessoas
(“lockdown”),  os  prazos  de  processos  virtuais  serão  automaticamente  suspensos.  E  a
Resolução ainda prevê que,  mesmo que não sejam formalizadas medidas restritivas ao
livre exercício das atividades forenses regulares, o tribunal também pode requerer prévia e
justificadamente ao CNJ a suspensão dos prazos processuais. 

As  medidas  norteiam  o  funcionamento  da  Justiça  em  regime  especial  para
evitar a propagação da Covid-19. Nesse regime, as audiências e sessões de julgamento
continuam sendo realizadas por meio de videoconferência, sempre que possível. 

O funcionamento, durante o período emergencial, segue em horário idêntico ao
do expediente forense. E os tribunais devem garantir minimamente o acesso aos serviços
judiciários. O atendimento presencial de partes, advogados e interessados segue suspenso
e deve ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis. A Resolução 318
indica que as partes devem ser convidadas ou convocadas com até cinco dias úteis para
sessões e audiências.

A nova resolução ainda recomenda que os magistrados atentem para que os
valores recebidos no Auxílio Emergencial previsto na Lei 13.982/20 não sejam objeto de
penhora, inclusive pelo sistema BacenJud. 

Quanto à análise de matérias emergenciais, a norma mantém a prioridade para
apreciação de medidas de urgência, como liminares e antecipação de tutela de qualquer
natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais.

A Resolução CNJ 322, de 1º de junho de 2020, estabeleceu, no âmbito do Poder
Judiciário,  medidas  para  a  retomada  dos  serviços  presenciais,  observadas  as  ações
necessárias para a prevenção de contágio pelo novo coronavírus – Covid-19.

A Resolução PRESI – 10468182 estabeleceu, no âmbito da Justiça Federal de 1º e
2º  graus  da  1ª  Região,  medidas  para  a  retomada  gradual  dos  serviços  presenciais,
observadas  as  ações  necessárias  para  a  prevenção  de  contágio  pelo  novo  coronavírus
(causador da Covid-19) e dá outras providências. 

Dentre  outras  decisões,  definiu  que  “o  restabelecimento  das  atividades
presenciais ocorrerá por etapas, sendo iniciada a etapa preliminar em 3 de agosto de 2020

_________________
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e se estenderá até 13 de setembro de 2020, nas localidades da 1ª Região em que forem
constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que a viabilizem”.

2.1.3 Ministério Público da União

O Conselho Nacional do Ministério Público publicou a Resolução CNMP nº 210,
de 14 de abril de 2020, que uniformiza, no âmbito do Ministério Público da União e dos
Ministérios Públicos dos Estados, medidas de prevenção à propagação do contágio pelo
novo Coronavírus (Covid-19) e de resguardo à continuidade do serviço público prestado
nas unidades e ramos ministeriais no país. 

A Procuradoria-Geral da República por meio portarias (listadas abaixo) regulou
no âmbito do Ministério Público da União, medidas de prevenção e enfrentamento ao
contágio  pelo  novo Coronavírus  (Covid-19)  e  de  resguardo à  continuidade do serviço
público:

a)  PORTARIA  PGR/MPU  Nº  60,  DE  12  DE  MARÇO  DE  2020.  Estabelece
medidas  temporárias  de  prevenção  ao  contágio  pelo  Novo  Coronavírus  (COVID-19)
considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde(OMS). 

b) PORTARIA PGR/MPU Nº 67, DE 18 DE MARÇO DE 2020. Altera a Portaria
PGR/MPU nº  60,  de  12  de  março  de  2020,  que  dispõe  sobre  medidas  temporárias  de
prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) e a Portaria PGR/MPU nº 239,
de 31 de março de 2015.

c) PORTARIA PGR/MPU Nº 69, DE 18 DE MARÇO DE 2020. Limita a 7 (sete)
horas diárias, o expediente e o atendimento ao público externo nas unidades do MPU,
durante a vigência Portaria PGR/MPU nº 60, de 12 de março de 2020.

d) PORTARIA PGR/MPU Nº 76, DE 19 DE MARÇO DE 2020. Como medida de
emergência para prevenção do contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), suspende as
atividades incompatíveis com o teletrabalho, dispensando o comparecimento presencial
nas unidades do Ministério Público da União a partir  do dia 19 de março de 2020.,  e
determina  que,  para  os  fins  da  manutenção  integral  do  funcionamento  do  Ministério
Público da União, os membros, servidores, estagiários e colaboradores deverão ficar de
sobreaviso para atendimento preferencialmente remoto. 

_________________
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2.2 ESTADUAL:

DECRETO  nº  28.635-E,  de  22  de  março  de  2020,  que  declara  estado  de
calamidade pública em todo estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento
à epidemia causada pelo COVID-19 e dá outras providências;

DECRETO  nº  28.835-E,  de  27  de  maio  de  2020,  que  Dispõe  sobre  a
obrigatoriedade do uso de máscaras no âmbito do Estado de Roraima durante a pandemia
causada pelo novo Coronavírus (Covid-19);

2.3 MUNICIPAL:

DECRETO nº 047/E, de 14 de abril de 2020, que Declara estado de calamidade
pública no âmbito do município de Boa Vista para fins prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo Coronavírus (COVID-19).

3 – ORIENTAÇÕES GERAIS BASEADAS NA NOTA TÉCNICA DO MPF 

O Ministério Público Federal por meio de estudo e análise do grupo de trabalho
instituído  pela  Secretaria-Geral  criaram nota  técnica  sobre  protocolos  e  orientações  de
retomada gradual das atividades de membros, servidores, estagiários e colaboradores aos
locais  de  trabalho,  estabelecendo-se  as  diretrizes  gerais  e  específicas,  asseguradas  as
condições  de  proteção  à  saúde,  conforme orientação  da  Organização  Internacional  do
Trabalho (OIT), para adequação do ambiente laboral e de outros locais onde a circulação
de pessoas seja essencial.

Assim, tais regras serão aplicadas no âmbito da Procuradoria da República em
Roraima, com adequações à realidade da estrutura física e de pessoal deste órgão.

3.1 Regras de distanciamento e ocupação do espaço

Uma vez decidida a retomada gradual do trabalho presencial, o chefe imediato
de  divisões  e  coordenadorias  deverá  tomar  providências  no  sentido  de  que  não  haja
proximidade inferior a dois metros entre os servidores. 

Considerando a estrutura predial da Procuradoria da República em Roraima,

_________________
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com salas pequenas, nos setores,  divisões ou coordenadorias em que o distanciamento
recomendado  não  for  possível,  deverá  ser  definida  escala  para  que  parte  da  equipe
permaneça em trabalho remoto, permanecendo um servidor por sala.

3.2 Permanência em teletrabalho

Enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº  6,  de 20 de março de 2020,  ou a  superveniência de fatos  que não mais
justifiquem sua utilidade,  devem permanecer  no trabalho remoto todos os  estagiários,
membros e servidores:

a) portadores de doenças respiratórias crônicas devidamente comprovadas por
declarações médicas; 

b) gestantes; 

c) com filhos menores de 24 meses ou que coabitem com idosos ou com pessoas
portadoras  de  doenças  crônicas  que  as  tornem  vulneráveis  à  Covid-19,  devidamente
comprovadas por declarações médicas;

d) maiores de 60 anos;

e)  portadores  de  doenças  crônicas  que  os  tornem  vulneráveis  à  Covid-19,
devidamente comprovadas por declarações médicas; e 

f) pessoas com deficiência.

Membros, servidores e estagiários da Procuradoria da República em Roraima
que possuam sintomas típicos de gripe deverão permanecer em casa e evitar contato com
outras  pessoas,  devendo  procurar  atendimento  médico-assistencial  para  adequada
condução do quadro clínico e emissão de atestado médico, a critério do médico assistente. 

À servidora ou colaboradora que tiver filho de até 12 anos de idade será dada
prioridade para permanecer em trabalho remoto, salvo se não houver condições para a sua
realização.

3.3 Medidas prévias ao retorno

Uma  semana  antes  do  retorno,  a  Coordenadoria  de  Administração  deverá

_________________
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providenciar  a  limpeza  das  unidades.  Considerando  que  muitas  salas/gabinetes
permanecem fechados, essa primeira limpeza deverá ser acompanhada por representante
da  Seção  de  Segurança Orgânica e/ou da Seção de Manutenção e Serviços Gerais,  que
possui as chaves.

A desinfecção dos ambientes deverá seguir Nota Técnica da ANVISA1 e ocorrer
ao longo da primeira semana após a data do retorno, a fim de permitir a cobertura em
100% da área, visando maior eficácia na aplicação do produto. Deverá abranger todos os
possíveis locais que podem estar com o coronavírus presente, incluindo o chão, maçanetas,
corrimão, interruptores de luz, superfícies de móveis, chaves, processos e envelopes etc.

Entre  os  produtos,  deve  se  dar  preferência  aos  saneantes  classificados  nas
categorias “Água Sanitária” e “Desinfetante para Uso Geral”, aprovados pela ANVISA.

Sugere-se ao Procurador-chefe da nomeação de  Comitê Gestor da Situação de
Risco  –  Pandemia COVID-19,  a  fim de orientar  acerca  de  questões  não cobertas  neste
documento, avanço de etapas e mudanças na situação da pandemia.

3.4 Do acesso de membros e servidores às unidades

O acesso de membros, servidores, estagiários e colaboradores às unidades do
MPF  –  para  o  trabalho  presencial  –  será  permitido  apenas  mediante  a  leitura  da
temperatura  corporal  com  termômetro  digital  infravermelho  (testa),  pelo  serviço  de
controle de acesso, sendo que temperaturas a partir de 37,8° C ou a presença de sintomas
respiratórios gripais (tosse, dor de garganta, espirros e coriza) ensejará o encaminhamento
da pessoa para avaliação pela rede conveniada de saúde ou pela rede pública de saúde. 

A utilização de máscara de proteção facial (cirúrgicas, de tecido, entre outras)
cobrindo o nariz e a boca será obrigatória desde a entrada do membro, servidor, estagiário
ou colaborador na unidade do MPF. 

O  registro  de  frequência  por  meio  de  digital  permanecerá  suspenso.  Será
realizado o registro por intermédio de formulário eletrônico mensal no Sistema Único.

Deverá  ser  realizada  higienização  e  desinfecção  das  bandejas  e  demais
superfícies  da  área  de  segurança,  pelo  serviço  terceirizado  de  limpeza,  conforme

1 SEI/ANVISA - 0976782 - NOTA TÉCNICA Nº 34/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. Acessível em 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0976782+-+Nota+T%C3%A9cnica.pdf.

_________________
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orientação da área de manutenções gerais.

Na área de acesso à unidade, deve ser observado o espaçamento de dois metros
entre as pessoas, com afixação, quando possível, de adesivos indicadores no solo.

3.5 Na permanência de membros, servidores, estagiários e colaboradores nas
unidades deverão ser observados os seguintes critérios:

a)  distanciamento  social  (2  metros  de  distância)  nas  áreas  comuns,  em
despachos com colegas e chefias, e em reuniões; 

b) uso racional das escadas, sendo o uso de máscaras obrigatório e evitando-se
conversas e a redução da distância mínima; 

c) condutas de higienização e desinfecção do ambiente de trabalho (superfícies,
mesas, objetos, telefones, teclado), conforme orientações contidas na nota técnica;

d) lavagem das mãos regular com sabonete líquido, como medida preferencial
ao uso do álcool em gel, a fim de não haver esgotamento do estoque deste produto, em
virtude da dificuldade de reposição por ausência no mercado;

e) manutenção do abastecimento dos recipientes (dispensers) de higienização
das  mãos,  conforme  orientação  do  Comitê  Gestor  da  Situação  de  Risco  –  Pandemia
COVID-19, em termos de quantidades e locais; 

f)  observação  da  prática  de  não  tocar  olhos,  nariz  e  boca  sem higienização
adequada das mãos; 

g)  realização de limpeza  e  desinfecção de objetos  e  superfícies  tocados com
frequência, como celulares e fones de ouvido, pelo serviço terceirizado;

h) incentivo para que não haja compartilhamento de objetos de uso pessoal
(talheres,  copos,  pratos,  garrafas  etc.),  bem  como  adoção  de  boa  etiqueta  respiratória
(cobrir a boca e o nariz com antebraço ou lenço descartável ao espirrar ou tossir);

i) condutas relativas ao funcionamento do ar-condicionado estão descritas na
nota técnica;

j) ampla divulgação via Ascom, instruindo membros, servidores, estagiários e
colaboradores sobre as normas de proteção em vigência; 

_________________
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k) reforço da comunicação via Ascoms para que o uso do álcool em gel seja
restrito às dependências das unidades, vedado o abastecimento de recipientes próprios; e

l)  realização  de  campanha  interna  de  comunicação,  por  meio  de  cartazes  e
mídias virtuais, orientando sobre cuidados pessoais tais como o incentivo à lavagem das
mãos, distância mínima que deve ser resguardada, entre outros.

4 – ETAPAS DE RETOMADA 

4.1  Etapa  preliminar:  Levantamento  e  manutenção  do  isolamento  para  o
grupo de risco

Segundo o Ministério da Saúde e a OMS, os grupos de pessoas listados no item
3.2 deste plano, alíneas “a” a “f” são mais vulneráveis e suscetíveis aos efeitos da COVID-
19.

Como  medidas  preparatórias  à  retomada  das  atividades  presenciais  será
necessário o levantamento do grupo de risco dentro do universo de membros, servidores,
estagiários, e colaboradores assim como daqueles com quem moram. 

Assim, o Núcleo de Gestão de Pessoas, com auxílio da Seção do Programa de
Saúde (SEPLAN), realizará por formulário eletrônico, modelo em anexo, o levantamento
de  informações  junto  aos  servidores,  membros,  estagiários  e  colaboradores  da
Procuradoria da República em Roraima, para determinar os membros de grupos de risco.

Todos  deverão  responder  o  formulário  a  fim de subsidiar  a  elaboração  das
escalas de retorno às atividades presenciais e limitar o risco de exposição ao vírus.

Todos  aqueles  que  se  enquadrarem  em  algum  dos  grupos  de  risco  não
retornarão às atividades de imediato, nem atenderão ao calendário que será proposto para
o retorno. Esses continuarão em teletrabalho até que se verifique situação que autorize a
decisão de retorno seguro ao trabalho presencial pelo Procurador-chefe.

Os casos omissos, não contemplados pela pesquisa, serão analisados um a um
conjuntamente pelo Procurador-Chefe e a Secretaria Estadual.

_________________
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4.2 Etapa 1: Retorno seletivo das atividades dos servidores que não estejam no
grupo de risco

A retomada do serviço será decidida de modo que sejam reduzidos ao máximo
os riscos de contágio do novo coronavírus, levando em consideração:

• quantidade de infectados no estado;

• demandas por internações, principalmente em UTIs;

• percentagem de leitos de UTIs disponíveis  na rede pública e privada de
saúde; e

• comportamento da curva de contágios e da curva de óbitos no estado de
Roraima e especialmente em Boa Vista.

• decisão  da  Seção  Judiciária  em  Roraima  pelo  retorno  da  tramitação  de
processos físicos.

A partir da decisão do Tribunal Regional Federal da 1º Região para retorno da
tramitação de processos físicos nas seções judiciárias sob sua circunscrição, incluindo a
Seção Judiciária em Roraima, o seguinte protocolo deverá ser seguido:

a)  Durante esta etapa, o retorno dos  serviços presenciais será limitado a 25%
(vinte  e  cinco  por  cento)  do  quantitativo  total  de  pessoal  do  órgão,  considerados
servidores e estagiários.

b) Com a retomada da fuência de prazos dos processos físicos, a coordenadoria
jurídica e cada gabinete deverá indicar  quadro de servidores suficiente para a prática de
atos  processuais  presenciais,  respeitado  o  limite  máximo  estabelecido  acima  e  as
orientações de segurança deste plano de retorno.

c)  Considerando  o  tamanho  das  salas  da  Procuradoria  da  República  em
Roraima,  os  gabinetes  e  a  coordenadora  jurídica  devem  indicar  escala  de  rodízio  de
servidores, a fim de evitar mais que um servidor por sala.

d)  Os  serviços  terceirizados  de  reprografia  e  digitalização,  limpeza  e
conservação,  copa,  auxiliar  administrativo  e  recepção  deverão  retornar  integralmente,
respeitando as regras de segurança estabelecidas neste  plano.  Os funcionários deverão
evitar aglomeração na sala de descanso, na copa ou em outro ambiente.

_________________

Plano de Retorno às Atividades Presenciais – Pandemia COVID-19



15
_________________

e)  Para  apoio  às  atividades  dos  setores  acima,  a  Secretaria  Estadual  deverá
indicar  escala  de servidores  para prover apoio aos  membros e  servidores  que atuarão
presencialmente, e para permitir a fiscalização dos contratos.

Etapa 2: Retorno parcial de atividades presenciais de outras áreas

A  qualquer  momento  após  um  mês  do  início  da  Etapa  1,  considerando
informações dos órgãos locais de saúde pública, e havendo melhora na situação de risco
de contaminação pela Novo Coronavírus, o Procurador-chefe poderá determinar o retorno
às atividades presenciais de servidores de outros setores da procuradoria.

Para tanto, cada chefia deverá indicar servidores, respeitado o limite de 50%
(cinquenta por cento) do quantitativo total de pessoal do órgão, considerados servidores e
estagiários.

Etapa 3: Retorno de todas atividades presenciais incluindo os servidores do
grupo de risco

O  retorno  pleno  das  atividades  presenciais  ocorrerá  após  diminuição
satisfatória do COVID-19 no estado de Roraima, respeitando orientações das autoridades
locais, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, conforme decisão do
Procurador-chefe.

Caso necessário, serão mantidas as autorizações de teletrabalho para membros,
servidores,  estagiários e colaboradores que estejam em grupos de risco, mesmo com a
retomada total das atividades presenciais, até que haja situação de controle da Covid-19
que autorize o retorno seguro ao trabalho presencial.

A Procuradoria da República em Roraima avaliará, por meio do Comitê Gestor
da Situação de Risco – Pandemia COVID-19, as condições de implementação de novas
etapas,  mediante  a  adoção  de  medidas  mais  brandas  ou  mais  severas,  conforme  se
apresentem as condições necessárias de controle da disseminação do novo coronavírus,
causador da COVID-19, ou da retomada integral da atividade presencial.

_________________
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5  –  PROTOCOLO  LOCAL  PARA  RETORNO  GRADUAL  DE  ATIVIDADES
PRESENCIAIS NA PRRR

5.1 Retorno dos servidores que não estejam no grupo de risco

Considerar-se-á  na  retomada  das  atividades  presenciais  a  orientação  e  as
informações  das  autoridades  municipais  e  estaduais  e  as  ordens  de  serviços  da
Procuradoria. Nesse sentido, quando houver a autorização das autoridades de saúde para
o retorno das atividades, até que haja instrução em contrário, será obrigatório o uso de
máscaras  por  todos  os  membros,  servidores,  estagiários  e  terceirizados  nos  ambientes
coletivos; corredores e nos setores em que houver mais de uma pessoa. 

Os membros, servidores e estagiários, caso tenha viajado nos últimos 15 dias,
devem avisar imediatamente à chefia imediata para que fique em teletrabalho obrigatório,
pelo  período  mínimo  necessário  de  isolamento  social,  usando  como  referência  as
orientações dos órgãos de saúde.

5.1.1 Setores e gabinetes 

Nos setores e gabinetes, como medidas de prevenção, recomenda-se a presença
de apenas uma pessoa por sala com adoção de revezamento para que parte dos envolvidos
permaneça em trabalho remoto, com rodízio de servidores, excluídos aqueles do grupo de
risco que permanecerão em teletrabalho permanente. 

Caso  necessite  aumentar  o  número  de  servidores  por  sala  será  atendido  o
distanciamento mínima de 2 metros entre elas e a Seção de Manutenção e Serviços Gerais –
SMSG deverá  auxiliar  na  disposição  do  mobiliário  para  atender  a  esta  recomendação,
através de chamado SNP da chefia do setor/divisão/núcleo/coordenadoria ou assessor de
gabinete.

Somente será admitida a não utilização da máscara, por breve período, quando
o membro, o servidor ou o colaborador sentirem incomodo pelo uso constante e por longo
período,  e  estiverem  sozinhos  em  ambiente  externo  (jardim),  sendo  terminantemente
proibida a circulação nas instalações da Procuradoria da República em Roraima sem o uso
da máscara.

_________________

Plano de Retorno às Atividades Presenciais – Pandemia COVID-19



17
_________________

5.1.2 Ambientes coletivos, circulação e corredores

Deverá ser evitada a aglomeração de pessoas nos setores, corredores e espaços
comunitários, como refeitórios, biblioteca, auditório e sala de reunião, entre outros.

Só será permitida a entrada e circulação nos ambientes internos da unidade de
pessoas que estejam utilizando máscaras. Caso determinado setor necessite das atividades
de outro setor, utilizar preferencialmente contato por telefone ou outro meio similar. 

Nas etapas 1 e 2,  o  refeitório funcionará com capacidade reduzida em pelo
menos 50% e distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas ou cadeiras. O tempo
máximo  de  presença  no  ambiente  será  limitado  a  25  minutos  para  a  refeição.  Caso
necessário, poderá ser elaborada escala com pré-agendamento para uso do ambiente.

As  mesas  e  cadeiras  deverão  ser  limpas  com  álcool  gel  ou  líquido,  água
sanitária ou hipoclorito a cada intervalo de uso e o ambiente deverá ser mantido ventilado
(janelas abertas). A máscara deverá ser retirada apenas no momento da refeição, quando o
usuário do refeitório já estiver sentado, e recolocada logo após finalizar a refeição.

Neste período, até decisão em contrário,  não será permitida a utilização das
copas para realização de refeição, devido o espaço insuficiente destas para distanciamento.

Em caso extremo, ainda na primeira etapa, poderá ser permitido uso da sala de
trabalho  para  realização  das  refeições  sempre  tomando  os  cuidados  necessários  com
equipamentos e limpeza do local.

5.1.3 Sala de atendimento ao cidadão

Os  atendimentos  serão  realizados  preferencialmente  de  maneira  virtual,
somente  em  casos  excepcionais  e  necessários  (limitações  físicas,  entre  outras)  será
autorizado o atendimento presencial, nas condições e recomendações de distanciamento,
que deverão ser seguidas também nas salas de atendimento ao cidadão, nas quais será
atendida apenas uma pessoa por vez, ainda que compareçam em grupo, sendo que, se
estiverem em grupo, enquanto estiverem na recepção da sala de atendimento ao cidadão,
deverão manter distância superior a 2 metros.

Agentes de segurança e recepcionistas tomarão as medidas necessárias para que
não haja aglomerações de pessoas e seja atendido ao distanciamento mínimo de 2 metros

_________________
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entre as pessoas.  É evidente que os setores voltados ao atendimento público(externo e
interno) deverão ter toda assistência em equipamento de proteção individual.

A  Seção  de  Segurança  Orgânica  e  Transporte  (SESOT),  a  fim de  garantir  o
distanciamento e evitar aglomerações, mapeará as rotas de usuários, em especial público
externo, visando identificar quais os locais em que devam ser adotadas medidas como
colocação de fitas e/ou sinalização no piso para alerta de distanciamento.

A Seção de Manutenção e Serviços Gerais deverá acompanhar para garantir a
disponibilização de insumos de higiene (álcool em gel, lenços de papel etc.) e a priorização
das rotinas de limpeza.

5.1.4 Seção de Biblioteca e Pesquisa 

O atendimento presencial será limitado a uma pessoa a cada vez. O acervo não
será de livre acesso. O usuário deverá utilizar os meios eletrônicos para acessar o catálogo
online e solicitar o livro desejado através de e-mail ou telefone. A biblioteca agendará, o
mais rápido possível, a retirada do material bibliográfico pelo usuário em horário a ser
combinado.

Para o recebimento de devoluções de livros emprestados, será disponibilizado
um carrinho na entrada da biblioteca. O livro deverá ser recebido com luvas descartáveis e
deverá permanecer em outra estante, longe do acervo e da servidora num período de 6
dias, devendo receber, após esse período de quarentena, a devida higienização e só então
deverá ser recolocado no acervo.

O(a) servidor(a) da Biblioteca deverá usar os EPI's (Equipamentos de Proteção
Individual) fornecido pela Procuradoria, que inclui o álcool gel 70% para higienização das
mãos.  Como  medida  de  prevenção  a  visitação  e  uso  do  ambiente  para  estudo  ficará
suspenso por prazo indeterminado.

Fica  mantida  a  suspensão  temporária  do  ingresso  de  público  externo  no
auditório e na biblioteca, entre outros locais de uso coletivo das dependências.

5.1.5 Higiene de ambientes e pessoal 

Serão adotadas medidas junto à empresa prestadora de serviço de limpeza e
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conservação para manter os locais de trabalho sempre higienizados e eliminando qualquer
possível foco de contaminação, por meio da limpeza regular das mesas, balcões e objetos
compartilhados.  Caso  necessário  serão  ministrados  treinamentos  rápidos  sobre  uso  de
equipamento de proteção contra da disseminação do COVID-19 e da maneira adequada de
limpeza das estações de trabalho.

A área competente deve orientar para seja realizada limpeza a cada duas ou três
horas, nos locais com maior fuxo de pessoas, incluindo limpeza das estações de trabalho,
das  maçanetas e  espelhos de luz,  com aplicação de álcool  em gel  ou líquido 70% nas
superfícies,  destinando-se horário para limpeza e desinfecção completa dos setores,  no
início e final do expediente.

Ademais,  serão  disponibilizados  máscaras  de  proteção  adequada  pelas
empresas contratadas aos colaboradores e pela procuradoria aos membros, servidores e
estagiários e recipientes com álcool em gel 70% em locais de fácil acesso, para realização
de higienização frequente das mãos, que também pode ser feita com água e sabão.

5.1.6 Comunicação

A ASCOM utilizará os meios disponíveis de comunicação como intranet, redes
sociais,  cartazes,  entre  outros  para  informar  a  todos  sobre  quaisquer  novidades  que
impactem  neste  plano  de  retorno,  ademais,  após  o  retorno,  adorá  as  medidas  para
divulgação das ações relacionadas.

5.1.7 Outras Medidas de Segurança

Àqueles que no processo de retorno apresentarem os sintomas da COVID-19
mais comuns (tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar) deverão,
reservadamente,  comunicar  à  chefia  imediata,  a  qual  deverá,  dentro  do  possível,
determinar o afastamento preliminar do servidor ou estagiário, recomendar a testagem e
só autorizar o retorno ao trabalho após o resultado do teste.  A Seção do Programa de
Saúde (SEPLAN) deverá ser comunicada para prover orientação e solicitar a desinfecção
do local.

Se for confirmada a contaminação, o servidor deverá seguir os protocolos do
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Ministério da Saúde para isolamento.

Caso o  indivíduo  que apresente  os  sintomas  e/ou o  médico  consultado não
autorizar  a  realização  da  testagem,  aquele  deverá,  por  precaução,  ser  colocado
imediatamente em teletrabalho por período não inferior a 15 dias.

A  unidade  organizacional  em  que  estiver  lotado  o(a)  servidor(a)  ou
estagiário(a) que apresentar sintomas, ou confirmar a contaminação, deverá ter todos seus
colaboradores imediatamente colocados em teletrabalho,  por período não inferior  a 15
dias. 

5.1.8 Cuidados pós-pandemia

Além dos cuidados com a higiene, será disponibilizado pelo Núcleo de Gestão
de Pessoas  apoio  aos membros,  aos  servidores,  aos estagiários  e  aos  colaboradores  da
unidade no que concerne aos impactos na saúde mental por meio de acompanhamento
psicossocial mediante marcação pelo ramal 2057 ou e-mail: anapresende@mpf.mp.br.

5.1.9 Equipamento de Proteção Individual – EPI

Analisando os potenciais  riscos,  e especialmente,  as  ações planejadas que as
mitiguem é necessário a aquisição de equipamentos individuais de proteção que deverão
ser adquiridos com antecedência a retomada das atividades presenciais. Dentre eles estão: 

• Máscaras de proteção individual, com especificações conforme o documento
ORIENTAÇÕES  GERAIS  –  Máscaras  faciais  de  uso  não  profissional  da
ANVISA;

• Termômetro digital infravermelho sem contato, aprovado pela ANVISA;

• Viseiras acrílicas de proteção facial;

• Álcool gel 70% INPM;

• Álcool  líquido 70% INPM para pulverização e  limpeza de encomendas e
processos;

• Papel toalha;

• Luvas de proteção individual;
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• Toucas descartáveis;

• Óculos de proteção;

• Luvas descartáveis;

• outros equipamentos necessários.

A Coordenadoria de Administração deverá providenciar estudo para definir a
quantidade,  a  modalidade de aquisição e outras medidas de praxe para aquisição dos
equipamentos individuais de proteção.

5.1.10 Serviço de Desinfecção de Ambientes

Caso  haja  contaminação  de  membro,  servidores,  estagiário,  colaborador  ou
visitante presente na Procuradoria da República em Roraima, será necessária a desinfecção
do ambiente, como orientado pelo ANVISA.

A Procuradoria da República em Roraima deverá providenciar a contratação,
ou acordo para realização sem custos por órgão público,  de serviço de desinfecção de
ambientes, para realização em caso de necessidade.

6 – PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS NA PROCURADORIA

Como  medidas  de  prevenção  de  riscos  à  saúde  de  todas  as  pessoas,  ficam
instituídas as seguintes rotinas e responsabilidades aos membros, servidores, estagiários e
colaboradores da Procuradoria da República em Roraima:

• Uso  de  máscaras  durante  todo  expediente  por  membros,  servidores,
colaboradores e estagiários;

• Higienizar as  máscaras de tecido fornecidas  pela Procuradoria  de acordo
com as recomendações do Ministério da Saúde;

• Evitar situações de aglomeração;

• Aferir  a  temperatura  sempre  ao  entrar  na  Procuradoria  nos  locais
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predeterminados;

• Sempre que possível higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel 70%;

• Não  compartilhar  objetos  de  uso  pessoal  e  equipamentos  de  proteção
individual, como aparelhos celulares, máscaras, entre outros;

• Caso  apresente  um  dos  sintomas  relacionados  com  COVID-19  informar
imediatamente a chefia imediata;

• Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e boca com lenço de papel e descartá-los
adequadamente. Na indisponibilidade dos lenços, cobrir com a parte interna
do cotovelo, nunca com as mãos;

• Caso  tenha  viajado  nos  últimos  15  dias,  avisar  imediatamente  a  chefia
imediata;

• Manter distância mínima de 2 metros para outras pessoas;

• Manter os ambientes limpos e, se possível, ventilados;

• Contatos entre servidores e membros de unidades organizacionais distintas
deverão ser realizados por telefone, email, e-space ou outro meio alternativo,
evitando contato pessoal.

• Ao utilizar telefone comum existente no local de trabalho, sempre higienizar
antes e ao término do uso.

• Realizar  regularmente  a  limpeza  e  desinfecção  do  veículo  com produtos
desinfetantes,  devidamente  aprovados  pela  ANVISA,  em  particular  os
assentos e demais superfícies de contato com os passageiros, nos veículos e
nos pontos de embarque e desembarque de passageiros,  com controle do
registro da efetivação nos horários pré-definidos.
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Plano de Retorno às Atividades Presenciais – Pandemia COVID-19



23
_________________

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente plano de retomada, elaborado a partir das orientações para retorno
gradual das atividades presenciais na Procuradoria-Geral da República, e de normas dos
órgão de vigilância sanitária e saúde pública,  sugere diretrizes e ações que devam ser
adotadas  pela  Procuradoria  da  República  em  Roraima,  em  decorrência  dos  impactos
causados pela pandemia da COVID-19, para retomada de atividades presenciais.

É  de  se  destacar  que  este  plano  não  possui  caráter  decisório,  mas  sim  de
orientação e de contribuição para a tomada de decisões difíceis e complexas, que possam
gerar impactos tanto no aspecto administrativo quanto de saúde. Para sua elaboração, o
principal norteador foi a necessidade de se compatibilizar a manutenção da prestação dos
serviços públicos no âmbito da Procuradoria da República com os diversos normativos
locais, anexos, por meio dos quais abordam a situação de emergência na saúde pública no
estado de Roraima e especialmente no município de Boa Vista.

O Grupo de Trabalho deixa explícito a necessidade da decisão de retomada do
trabalho presencial considerar a disponibilidade de leitos em hospitais públicos e privados
no Estado, além de enfatizar a adoção de hábitos de higiene básicos e a ampliação de
rotinas  de  limpeza  em áreas  de  circulação  como medida  essencial  para  a  redução  do
potencial de contágio.

Sabemos  que  muitas  medidas  impões  restrições  que  por  vezes  possam
incomodar, porém visam a preservação da saúde e da vida de todos aqueles que fazem o
Ministério Público Federal.
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