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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA 

 

 

PORTARIA PRPB Nº 57, 2 DE ABRIL DE 2021 . 

 

 
Prorroga, no âmbito do Ministério Público Federal no Es-

tado da Paraíba, o prazo de vigência das medidas tempo-

rárias de prevenção ao contágio por Covid-19, estabeleci-

das pela Portaria PR-PB nº 37, de 05 de março de 2021. 

 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições previstas, respectivamente, nos arts. 56 e 33 do Regi-

mento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR nº 357, de 05 

de maio de 2015, os incisos I e II, do art. 33 do Regimento Interno Administrativo do Ministério 

Público Federal, aprovado pela Portaria PGR nº 382, de 05 de maio de 2015, e Portaria PGR nº 

994 de 27 de setembro de 2019, e 

 

CONSIDERANDO o agravamento da pandemia da Covid-19 no Estado da Paraíba, 

provocando o expressivo aumento do número de novos casos, óbitos e ocupação de leitos hospita-

lares, inclusive UTIs; 

 

CONSIDERANDO que segue inalterada a situação justificadora da Portaria 

PGR/MPU nº 26, de 11 de março de 2021, que estabelece medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Novo Coronavírus (Covid-19), em face do agravamento da pandemia e da indispo-

nibilidade de leitos no Sistema Único de Saúde e na Rede de Atendimento da Saúde Suplementar; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 41.112, 19 de março de 2021, do Governo do Estado 

da Paraíba, que prorrogou, em todo o território paraibano, o estado de calamidade pública institu-

ído pelo Decreto Estadual 40.652, de 19 de outubro de 2020, por um período de 180 dias, em ra-

zão da pandemia de Covid-19; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° As medidas estabelecidas na Portaria PR-PB n° 37, de 05 de março de 2021, 

permanecem vigentes, pelos próximos 15 (quinze) dias, a partir do dia 05 de abril de 2021. 

 

Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, conforme o caso, 

em função da evolução da situação sanitária no Estado de Paraíba. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 



 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 

 

Esse texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 06 abr. 2021. Caderno administrativo, p. 19. 
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