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Resolução nº 006/2020-PGJ, de 13 de março de 2020. 
(Revogada pela Resolução nº 007/2020-PGJ, de 19 de março de 2020) 

Dispõe sobre medidas temporárias e excepcionais de 

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no 

âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 

Sul. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 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 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 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 necessidade de conter a propagação de infecção e 

transmissão local e preservar a saúde de membros, servidores, estagiários, terceirizados 

e funcionários públicos em geral; 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar procedimentos de 

prevenção no âmbito dos órgãos públicos; 
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CONSIDERANDO, ainda, a Portaria nº 1/2020, de 12 de março de 2020, 

do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da 

União, 

R E S O L V E : 

Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes disposições, em caráter 

excepcional e temporário, no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 

Sul (MPMS) de modo a prevenir o contágio do novo coronavírus (COVID-19). 

Art. 2º Membros, servidores e colaboradores do MPMS que chegarem 

de locais ou regiões endêmicas atingidas pelo COVID-19 e apresentarem febre ou 

sintomas respiratórios dentro de até 14 dias do retorno deverão procurar um serviço de 

saúde, devendo neste caso comunicar imediatamente a Secretaria de Gestão de 

Pessoas (SGP) para fins de afastamento das atividades. 

§1º Caso os sintomas sejam identificados no horário de expediente, o 

membro, servidor ou colaborador do MPMS deverá ser dispensado de suas atividades, 

comunicando-se imediatamente a SGP. 

§ 2º Qualquer membro, servidor ou colaborador do MPMS que 

apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia 

e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) passa a ser 

considerado um caso suspeito, devendo comunicar o fato à SGP. 

§3º Os membros, servidores e colaboradores do MPMS que retornarem 

de férias ou estiverem afastados por motivos particulares ou por fundamento 

legal/normativo, ou que, por qualquer circunstância suspeite da possibilidade de 

contaminação, ainda que não apresentem sintomas do COVID-19, poderão ser 

dispensados do comparecimento ao serviço e desempenharão suas atividades 

funcionais via teletrabalho, a critério da Administração Superior, dependendo da situação 

ou do local em que se encontrarem, o que será analisado individualmente e decidido por 

ato do Procurador-Geral de Justiça ou de quem por ele for designado. 

Art. 3º A SGP deverá quantificar os casos de suspeitas ou efetiva 

infecção do COVID-19 no âmbito do MPMS, utilizando-se de protocolo específico, bem 

como remeter relatório circunstanciado semanal ao Procurador-Geral de Justiça. 

Art. 4º Fica estabelecido o regime de trabalho remoto excepcional para 

membros, servidores e colaboradores em virtude das necessárias medidas preventivas 
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para conter a expansão do COVID-19, aplicando-se, no que couber, a Resolução nº 

31/2018-PGJ, de 7 de dezembro de 2018, suspendendo-se os dispositivos que tratam 

das vedações e limitações para sua concessão, resguardando-se, quando possível, um 

quantitativo mínimo de servidores para garantir a manutenção do atendimento presencial 

em sistema de rodízio. 

§ 1º No caso de membros do MPMS, caberá ao Procurador-Geral de 

Justiça a análise e autorização prévia da concessão do teletrabalho, mediante 

apresentação de plano de trabalho circunstanciado pelo interessado, com as devidas 

justificativas, indicando as circunstâncias em que será exercido. 

§ 2º Para fins de cumprimento do estabelecido no caput, caberá à chefia 

imediata comunicar os nomes dos servidores indicados à realização do trabalho remoto 

à SGP, com as devidas justificativas, que serão objeto de apreciação por parte do 

Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo. 

Art. 5º Constituem grupo de risco, que poderão ser preferencial, 

preventiva e cautelarmente submetidos ao regime de teletrabalho, a critério da 

Administração Superior, quando da análise pontual da situação, os membros, servidores 

e colaboradores que estiverem em alguma das seguintes situações: 

I – forem portadores de doenças respiratórias crônicas, devidamente 

comprovadas por atestados médicos; 

II – estiverem gestantes; 

III – tiverem filhos menores de 1 (um) ano ou coabitarem com idosos com 

doenças crônicas ou pessoas em situação imunossuprimidas; 

IV – forem maiores de 60 anos; e 

V – viajaram ou coabitem com pessoas que viajaram para o exterior nos 

últimos 15 (quinze) dias. 

Art. 6º Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão 

notificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destes em adotar todos os 

meios necessários para conscientizar seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 

e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou sistemas 

respiratórios, estando as empresas passíveis de responsabilização contratual em caso 

de omissão que resulte em prejuízo à Administração Pública. 
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Parágrafo único. As empresas contratadas deverão comunicar a SGP 

caso seja identificado caso positivo de infecção pelo novo coronavírus de algum 

prestador de serviço que tenha comparecido ou prestado serviço nas dependências do 

MPMS, sob pena de responsabilização. 

Art. 7º Fica suspensa a designação de membro ou servidor para 

participar de eventos em que haja aglomeração de pessoas, salvo situações 

excepcionais a serem submetidas ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-

Geral Adjunto de Justiça Administrativo, respectivamente. 

Art. 8º Fica temporariamente suspenso o atendimento presencial do 

público externo que puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico, devendo ser 

mantidos nas unidades do MPMS apenas os atendimentos urgentes, a fim de reduzir o 

risco de contaminação e transmissão do vírus. 

§ 1º As visitas/inspeções institucionais em unidades coletivas realizadas 

pelos membros do MPMS, com previsão legal ou normativa, deverão observar as 

cautelas preventivas para se evitar a contaminação e transmissão do vírus, atentando-

se às peculiaridades de cada situação. 

§ 2º Nos casos urgentes e excepcionais, as unidades do MPMS que 

prestam atendimento ao público devem adotar medidas que evitem cumprimentos por 

contato físico, guardando uma distância mínima segura com o interlocutor, realizando os 

procedimentos de higienização. 

§ 3º Havendo necessidade de realização de reuniões e audiências, estas 

deverão ocorrer, preferencialmente, via videoconferência, considerando a 

disponibilidade técnica e contando com o auxílio da Secretaria de Tecnologia da 

Informação (STI). 

Art. 9º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do 

disposto nesta Resolução serão dirimidos pelo Chefe de Gabinete do Procurador-Geral 

de Justiça. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

HUMBERTO DE MATOS BRITTES 
Procurador-Geral de Justiça em exercício 


