
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

PORTARIA Nº 68, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.

Estabelece, no âmbito da Procuradoria da República em Roraima, a data de
retorno das atividades presenciais, observadas o plano de retorno aprovado e
as ações necessárias para prevenção de contágio pela COVID-19, e dá outras
providências. 

O  PROCURADOR-CHEFE  SUBSTITUTO  DA  PROCURADORIA  DA

REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela

Portaria PGR nº 995, de 27 de setembro de 2019, bem como, pelo artigo 33, inciso II, do Regimento

Interno Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria SG MPF nº 382, de 05 de maio de

2015);

CONSIDERANDO  o Plano  de  Retorno  Gradual  das  Atividades  Presenciais  no

âmbito da Procuradoria da República no Estado de Roraima, que estabelece orientações a membros,

servidores, estagiários e colaboradores da Procuradoria; 

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

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

CONSIDERANDO  a  Portaria  PGR/MPU  nº  76,  de  19  de  março  de  2020,  que

suspendeu as atividades incompatíveis com o teletrabalho, a partir do dia 19 de março de 2020;

CONSIDERANDO a Portaria Diref 11172257, de 10/09/2020, que antecipa para 14

de setembro de 2020 o restabelecimento das atividades presenciais nas unidades jurisdicionais e

administrativas da Seção Judiciária de Roraima. 

CONSIDERANDO a Portaria PGR/MPU Nº 118, de 27 de julho de 2020 que Dispõe

sobre  o  retorno,  de  forma  gradual  e  sistematizada,  das  atividades  presenciais  no  âmbito  do

Ministério Público da União;

RESOLVE:
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Art.  1º.  Estabelecer  que  o  retorno  as  atividades  presenciais,  no  âmbito  da

Procuradoria  da República em Roraima, ocorrerá de forma gradual e sistematizada conforme o

Plano de Retorno das Atividades Presenciais (PR-RR-00015906/2020), a partir de 14 de setembro

de 2020. 

Parágrafo único. As atividades presenciais serão realizadas em horário e número de

pessoas reduzido, conforme definido pelas chefias como mínimo necessário para a realização das

atividades,  atos  e  serviços  essenciais.  E  ocorrerá  apenas  nos  setores/gabinetes  que  atendam os

prazos  e  movimentação  de  processos  judiciais,  inquéritos  policiais  em  meio  físico  ou  setor

administrativo essencial. 

Art. 2º. Inicialmente todos os membros, servidores e estagiários permanecerão em

teletrabalho,  e  apenas  os  indicados  pela  chefia  realizarão  as  atividades  presenciais  nos  dias

determinados e pelo tempo necessário,  e sempre registrando a entrada e a  saída no sistema de

frequência Kairós.

Art. 3º. A Procuradoria da República em Roraima na primeira etapa de retorno das

atividades presenciais funcionará no horário das 9h às 16h, ininterruptamente, nos dias úteis, de

segunda a sexta-feira. 

§ 1º. Os documentos e petições devem ser entregues pelo sistema de peticionamento

e protocolo eletrônico, ressalvados os casos excepcionais previstos na regulamentação específica do

sistema.

§ 2º. O atendimento ao público externo no setor de recepção e protocolo será de 09h

às 14h, para fins de receber e repassar informações ou orientações. 

§ 3º. Nos termos do art. 3º, §5º, IV da Portaria DIREF/SJRR 11172257, a carga dos

processos da Justiça Federal para o Ministério Público Federal deverá ocorrer quinzenalmente, às

terças-feiras, às 11 horas.

§ 4º.  A carga  de  processos  do  Ministério  Público  Federal  para  a  Justiça  Federal

ocorrerá quinzenalmente, às terças-feiras, às 09 horas.

Art.  4º.  A organização das rotinas  necessárias ao retorno deve seguir  o  plano de

retorno das atividades presenciais, de modo que:

I – Não deverão ser executados presencialmente na Procuradoria da República em

Roraima atos e serviços que possam ser realizados remotamente por meio do teletrabalho.



 II – A realização de atividades presenciais deve se valer, sempre que possível, de

sistema de rodízio, a fim de reduzir ou evitar a presença simultânea de pessoas na  Procuradoria da

República em Roraima.

Art. 5º. Nas instalações físicas da Procuradoria da República em Roraima deverão ser

observados,  além dos protocolos  de segurança e  prevenção constante  no  Plano de Retorno das

Atividades Presenciais, as seguintes:

I – Aferição de temperatura corporal na guarita de entrada do prédio sede, realizadas

pelos vigilantes nos ocupantes de veículos; 

II – Aferição de temperatura corporal na recepção da Sala de Atendimento a Cidadão;

III – Aferição de temperatura corporal na entrada do Anexo 1; 

IV – A unidade fornecerá máscaras de proteção facial aos membros, servidores e

estagiários. Porém, em caso de indisponibilidade temporária do equipamento na Procuradoria, todos

tem a responsabilidade como cidadão em obediência ao Decreto Municipal Nº 73/E, DE 14 de julho

de 2020 de possuir e utilizar suas próprias máscaras.

Parágrafo único. Membros, Servidores, Estagiários e Terceirizados que apresentarem

quadro  febril  e/ou  outros  sintomas  sugestivos  à  COVID-19,  previstos  na  norma  nacional,

respeitarão as medidas de prevenção para a proteção da saúde constante no Plano de Retorno das

Atividades  Presenciais,  devendo ser  encaminhados ao sistema público de saúde ou profissional

particular de sua preferência.

Art.  6º.  O  atendimento  ao  público  externo  realizado  pela  SEAC  –  Setor  de

Atendimento  ao  Cidadão,  continuará  sendo  realizado  de  maneira  virtual,  exclusivamente  pelos

canais eletrônicos do MPF. Somente em casos excepcionais e necessários (limitações físicas, entre

outras) será autorizado o atendimento presencial, com agendamento prévio.

Art.  7º.  Deverá  ser  seguido na utilização de  banheiros  compartilhados,  além das

orientações do Plano de Retorno das Atividades Presenciais, as seguintes orientações:

I – Dada a estrutura e as dimensões, o uso de banheiros compartilhados da unidade

será limitado a uma pessoa por vez, respeitando as regras de higienização e segurança; 

II – Após uso de vaso sanitário a tampa deverá está fechada na hora da descarga,

evitando que ocorra contaminação na superfície próxima, como paredes;



III – O banheiro deverá ser lavado com água sanitária e outros produtos higienizantes

com intervalo não superior a 3 horas;

IV – O usuário deverá lavar as mãos com água e sabão, e evitar tocar em superfícies.

Se possível, deverá aguardar alguns minutos para usar, depois que alguém tenha utilizado.

Art. 8º. O serviço terceirizado, quando possível, poderá ser realizado em forma de

escala  conforme a necessidade  das  atividades  presenciais,  podendo ser  implementados  horários

alternativos, carga horária reduzida, regime de sobreaviso e/ou sistema de rodízio. 

Art. 9º. As medidas tratadas nesta Portaria são transitórias e poderão ser alteradas em

função do momento pandêmico ou em razão de diretrizes supervenientes da Procuradoria Geral da

República e das autoridades de saúde estadual e municipal ou outras de elevada importância. 

Art.  10º.  Os  casos  omissos  serão  encaminhados  para  apreciação  do  Procurador-

Chefe. 

Art. 11º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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