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Portaria nº 972/2020-PGJ, de 12 de março 2020. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do 

artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994, 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30.1.2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde no 

último dia 11 de março de 2020 caracterizando o surto do novo coronavírus como 

pandemia, prospectando-se o aumento nos próximos dias do número de casos, inclusive 

com risco à vida, em diferentes países afetados; 

CONSIDERANDO que a pandemia não é apenas uma crise de saúde 

pública, mas significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população 

mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados 

como de transmissão interna, e que, por afetar diferentes setores, exige esforços 

conjuntos da sociedade; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4.2.2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus; 

CONSIDERANDO as orientações da Sociedade Brasileira de 

Infectologia, no sentido de que organizadores devem avaliar a possibilidade de cancelar 

ou adiar a realização de eventos com muitas pessoas; 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar procedimentos de 

prevenção no âmbito dos órgãos públicos; 

CONSIDERANDO, ainda, a Portaria nº 01/2020 CNPG, de 12 de março 

de 2020, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos 

Estados e da União, que sugere “a todas as unidades do Ministério Público brasileiro o 

adiamento de eventos que possibilitem a aglomeração de membros, servidores, 

autoridades e convidados externos ante à possibilidade de contaminação e propagação 

do novo coronavírus”, 
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R E S O L V E : 

Suspender, nos próximos 30 (trinta) dias, qualquer evento que possibilite 

a aglomeração de membros, servidores e público externo, no âmbito do Ministério 

Público Estadual, ante a ampliação do risco de contaminação com o coronavírus que tais 

situações acarretam. 

HUMBERTO DE MATOS BRITTES 

Procurador-Geral de Justiça em exercício 


