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Altera dispositivos do ATO-GAB PGJ 1222020 que estabelece procedimentos
em relação à prevenção ao contágio e disseminação do coronavírus (COVID
19), influenza H1N1, e congêneres.

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento na Lei Complementar nº 13/91, especialmente o art. 8º, VI, e
X, “e”.
 
CONSIDERANDO o teor do ATO-GAB PGJ 1222020, que adota medidas contra surto mundial
das gripes denominadas Coronavírus (COVID 19) e influenza H1N1, no âmbito do Ministério
Público do Maranhão;
 
CONSIDERANDO edição da Lei 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 (COVID 19) que foi declarado como pandemia, pela Organização
Mundial da Saúde;
 
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 313, 19 de marco de 2020,
que estabelece no âmbito do Poder Judiciário regime de plantão extraordinário, para uniformizar
os procedimentos e Portaria CNMP –PRESI nº 48, de 19 de março de 2020, que estabelece
medida de emergência para evitar o contagio das moléstias mencionadas.
 
 
 

RESOLVE:
 
 

Art. 1º – As atividades incompatíveis com o trabalho remoto ficam suspensas, a partir do dia
23/03/2020, no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão.
 
Art. 2º- Para viabilizar o funcionamento dos serviços básicos da instituição, será editada Portaria
pelo Procurador Geral de Justiça, estabelecendo quais os serviços da área administrativa
permanecerão em atividade e em quais condições irão funcionar, preferencialmente por
teletrabalho e com número mínimo de servidores.
 
Art. 3ª Ficam suspensos todos os prazos dos procedimentos extrajudiciais no âmbito do
Ministério Público do Estado do Maranhão, salvo decisão fundamentada do órgão de execução
em cada caso.,
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Art. 4º Este Ato entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições do ATO-
GAB PGJ 1222020 que lhe forem contrárias, a partir de 23/03/2020.
 

 
São Luís, 20 de março de 2020.
 
 
Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário Eletrônico do
Ministério Público – DEMP/MA.
 
 
 

* Assinado eletronicamente

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-geral de Justiça

Matrícula 651919
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