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PORTARIA Nº 20.01.001/2020 - PROJUR 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS 
TEMPORÁRIAS DE FUNCIONAMENTO DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 
VISANDO À PREVENÇÃO DOS SERVIDORES AO 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-
19), E POR DECORRÊNCIA EVITAR A 
DISSEMINAÇÃO DA INFECÇÃO, FRENTE AOS 
ÚLTIMOS RESULTADOS DE CASOS 
CONFIRMADOS NO ESTADO DO CEARÁ, 
SUSPEIÇÃO DE CASOS NO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ E DECLARAÇÃO DE PANDEMIA, DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, PELA 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, 
ESTADO DO CEARÁ, DENISE CARNEIRO BESSA, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Ato de Nomeação nº 26.11.029/2018, ainda, 

CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 
11 de março de 2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da 
COVID-19, caracteriza pandemia; 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal nº 08/2020, Decreto 
Municipal nº 09/2020 e Decreto Estadual nº 33.519 de 19 março de 2020, que 
dispõem sobre medidas de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Grupo de Trabalho para análise, implementação de 
medidas internas e disseminação de informações para prevenção do coronavírus 
no âmbito do Município de Quixadá; 

CONSIDERANDO a adoção de medidas que visam minimizar e evitar as 
possibilidades de contágio do coronavírus por diversas Secretarias e órgãos da 
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Administração Pública em todos os níveis de Governo, Municipal, Estadual e 
União Federal; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 313 de 19 de março de março de 2020, 
oriunda do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e portaria que regulamenta o 
regime de plantão extraordinário que dentre outras medidas, suspendeu os 
prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, bem como estabeleceu a 
possibilidade de realização de atos judiciais urgentes por videoconferência; 

CONSIDERANDO o Ato Normativo nº 091/2020 – PGJ - Procuradoria Geral 
de Justiça, que regulamenta provisoriamente o funcionamento de plantão; 

CONSIDERANDO a necessidade, em termos de saúde pública, de adoção de 
medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus, especialmente com 
vistas a assegurar o atendimento de saúde adequado aos grupos mais vulneráveis; 

CONSIDERANDO que as atividades atreladas à Procuradoria Geral do 
Município são compatíveis com o regime de trabalho remoto, não possuindo em 
seu âmbito nenhum serviço que possa ostentar natureza essencial, e tendo em 
conta a permissão pelo art. 12 do Decreto Municipal nº 09/2020 para a adoção 
dessa modalidade de trabalho; 

CONSIDERANDO, ainda, a orientação referendada em reunião pelo Exmo. Sr. 
Governador do Estado, Secretário de Estado da Saúde, Secretário de Estado da 
Fazenda, Secretário de Estado da Casa Civil, Secretário de Estado da Justiça e 
Cidadania, Procurador-Geral do Estado, com os Chefes dos Poderes e órgãos 
constitucionalmente autônomos, realizada em 16 de março de 2020, para que os 
Poderes e órgãos adotem todas as medidas necessárias para que seja promovido, 
temporariamente, o isolamento social de seus membros, servidores e 
colaboradores, privilegiando-se, na medida das possibilidades de cada Poder e 
órgão, o trabalho remoto e a realização de reuniões e audiências por 
videoconferência; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Fica a presente Portaria como ato administrativo interno da Procuradoria 
para fins de disciplinar o seu funcionamento, a partir das medidas temporárias 
nela dispostas, visando a prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID-19). 

Parágrafo único. As medidas adotadas nesta Portaria terão vigência a partir do 
dia 23/03/2020, e perdurarão até enquanto não sobrevierem novas 
determinações da autoridade máxima do órgão ou do Chefe do Poder Executivo. 
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Art. 2º - Nos termos do art. 3º do Decreto Municipal 09/2020, ficam 
temporariamente suspensos: 

I - o atendimento ao público em geral e sua circulação nas dependências da 
Procuradoria Jurídica - PROJUR; 

II – aautorização de viagens para procuradores, servidores e estagiários para 
comparecimento a reuniões, capacitações, eventos ou congêneres. 

Parágrafo único - Em casos urgentes e estritamente necessários, devidamente 
justificados, o disposto neste artigo poderá ser excepcionado, pela Procuradora 
Geral no âmbito de sua competência, ou pelo Chefe do Poder Executivo. 

Art. 3º - Será assegurado o atendimento ao público, secretários e servidores por 
meio de telefone, correspondência eletrônica, aplicativo de mensagens ou 
videoconferência, conforme exigência do caso concreto.  

Parágrafo único. O e-mail oficial da Procuradoria deverá ser divulgado aos 
interessados para fins de contato telemático com o órgão jurídico. 

Art. 4º. Fica determinado o regime de trabalho remoto no âmbito da 
Procuradoria Jurídica – PROJUR, para procuradores, servidores e estagiários, 
nos termos autorizativos do art. 12 do Decreto Municipal nº 09/2020. 

§ 1º. O ajuste das metas durante o período de trabalho em regime remoto serão 
estabelecidos pelos Procuradores. 

§ 2º O abono do ponto eletrônico será providenciado pela chefia imediata. 

§ 3º Os estagiários em regime de trabalho remoto deverão permanecer nas suas 
cidades de origem e estar disponíveis à PROJUR durante todo o período de 
expediente. 

Art. 5º. Fica determinada a redistribuição dos Processos Administrativos 
pendentes de despacho, incluindo os Disciplinares e matérias afeitas às licitações 
e contratos, para todos Procuradores, podendo alguns feitos desta natureza ser 
delegados para os estagiários, sob supervisão e acompanhamento   procurador 
do delegante.  

Parágrafo único - Todos os pedidos administrativos ou de outra natureza 
distribuídos aos Procuradores-Adjuntos, servidores e estagiários, antes de 
posterior encaminhamento de resposta aos destinatários, deverão ser enviados 
por meio eletrônico para conhecimento da Procuradora Geral.  
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Art. 6º -  O comparecimento dos procuradores às dependências de Fóruns, 
Promotorias, Defensorias, Procuradorias, Tribunais Judiciais e de Contas, de 
quaisquer instâncias, será realizado apenas quando necessário ao desempenho de 
suas atribuições, se por outro meio não puder realizar a diligência, observando 
sempre o regime de plantão adotados por aqueles.  

§ 1º A prática de atos processuais por meio de sistemas de peticionamento 
eletrônico deverão ser realizados, preferencialmente, fora das dependências da 
Procuradoria. 

§ 2º. Os Procuradores deverão comparecer a todos os atos judiciais e 
administrativos para os quais forem intimados ou notificados, resguardada a 
possibilidade de requerer à autoridade que preside o ato a sua participação por 
outros meios disponíveis, que não o presencial.  

Art. 7º. Os processos e diligências judiciais ou administrativas, submetidos à 
análise e/ou acompanhamento desta Procuradoria, cuja matéria esteja 
relacionada às questões de saúde terão prioridade sobre quaisquer outras, por 
ocasião do enfrentamento da Pandemia –COVID-19. 

Art. 8º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Procuradora 
Geral, ouvido o Prefeito Municipal, sempre que possível e necessário. 

Art. 9º- Esta Portaria entra em vigor no dia 23 de março de 2020, revogando-se 
as disposições em contrário.   

 

PUBLIQUE-SE, 
REGISTRE-SE, 
CUMPRA-SE! 
 
Quixadá, aos 20 dias do mês de março de 2020. 
 
 

Denise Carneiro Bessa 
Procuradora Geral do Município de Quixadá 

 


