Dispõe
sobre
as
atividades
presenciais no âmbito do Ministério
Público de Contas do Estado do Pará,
a manutenção de medidas de
prevenção e enfrentamento à
pandemia da COVID-19.

O Procurador-Geral de Contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as alterações e complementações adicionais publicadas no Diário
Oficial do Estado nº 34.684, de 27/08/2021, realizadas no Decreto Estadual nº
800, de 31/05/2020, que “institui o Projeto RETOMAPARÁ, dispondo sobre a
retomada econômica e social segura, no âmbito do Estado do Pará, por meio da
aplicação de medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos para
reabertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades econômicas e
sociais”;
CONSIDERANDO o fim do prazo das restrições impostas pelo art. 8º da Lei
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria TCE/PA nº 37.757, de 10 de dezembro de 2021
(publicada no DOE nº 34.793, de 13/12/2021), a qual versa a respeito da
obrigatoriedade de comprovação de vacinação contra a COVID-19 aos Servidores,
Terceirizados, Estagiários, Prestadores de Serviços e Jurisdicionados do Tribunal de
Contas do Estado do Pará;
CONSIDERANDO a Portaria TCE/PA nº 38.085, de 16 de fevereiro de 2022
(publicada no DOE de 18/02/2022);
CONSIDERANDO a correlação administrativa entre as atividades da Corte Estadual
de Contas e este Ministério Público especializado;
CONSIDERANDO a Portaria nº 02/2022/MPC/PA, de 11 de janeiro de 2022, a qual
versa sobre a obrigatoriedade de comprovação de vacinação contra a COVID-19
aos membros, servidores, terceirizados, estagiários, prestadores de serviços e
público externo do Ministério Público de Contas do Estado do Pará; e
CONSIDERANDO a necessidade de adequar as medidas de prevenção e
enfrentamento à pandemia da COVID-19 no âmbito do Ministério Público de
Contas do Estado do Pará;
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PORTARIA N° 047/2022/MPC/PA

Art. 1º As atividades presenciais no âmbito do Ministério Público de
Contas do Estado do Pará e a manutenção de medidas de prevenção e
enfrentamento à pandemia da COVID-19 e o vírus da gripe e influenza obedecerão
ao disposto nesta portaria.
Art. 2° O horário ordinário de expediente no Ministério Público de
Contas do Estado do Pará será das 8h às 14h, inobstante a possibilidade de
outorga de Regime Especial de Trabalho na forma da Resolução nº 04/2022 –
MPC/PA – Colégio, bem como da atribuição de horários individuais e específicos
diversos de modo a manter a continuidade e a permanência dos serviços do órgão.
Parágrafo único. A alteração do horário padrão de expediente será
informada nos meios de comunicação interna e, ainda, à sociedade em geral,
através de mídias sociais e do sítio oficial do Ministério Público de Contas do
Estado do Pará.
Art. 3° Fica mantida a suspensão da utilização do ponto biométrico,
devendo ser adotado outro meio de controle que ateste a frequência dos
servidores e estagiários.
Parágrafo único. Enquanto vigorar a suspensão do registro biométrico
de entrada e saída no órgão, fica vedado o cômputo de horas adicionais para fins
de banco de horas.
Art. 4° O serviço de atendimento presencial ao público em geral,
inclusive jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Pará, advogados,
terceiros interessados e fornecedores, se darão nos horários previstos no art. 2º
desta portaria.
Parágrafo único. O serviço de protocolo ao público em geral, inclusive
jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Pará, advogados, terceiros
interessados e fornecedores, será das 8h às 16h.
Art. 5° Durante a permanência e/ou trânsito de toda e qualquer
pessoa, sem distinção, a trabalho ou em visita às dependências do Ministério
Público de Contas do Estado do Pará, é obrigatório (a):
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RESOLVE:

II - Constante higienização das mãos com álcool em gel 70% e/ou
lavagem com água e sabão; e
III – Comprovação do ciclo vacinal completo, em conformidade com a
Portaria nº 02/2022/MPC/PA, de 11 de janeiro de 2022.
Parágrafo único. O não atendimento da previsão contida neste artigo por
membros, servidores, estagiários ou terceirizados será passível de apuração e
responsabilização por meio do devido processo administrativo.
Art. 6° Durante a permanência e/ou trânsito nas dependências do
Ministério Público de Contas do Estado do Pará, de toda e qualquer pessoa, sem
distinção, a trabalho ou em visita, fica proibida a realização de refeições em
condições incompatíveis com a manutenção da boa higiene, organização e
apresentação do ambiente de trabalho e/ou que coloquem em risco a saúde,
segurança e bem-estar dos colegas;
§ 1º Fica permitido o uso das copas do 1º e 3º andares para realização
de refeições.
§ 2º Durante a ingestão de líquidos e de alimentos fica permitida, pelo
tempo estritamente necessário, a não utilização da máscara de proteção.
Art. 7º Os requerimentos e processos administrativos permanecerão
sendo protocolizados e tramitados no Sistema de Processo Administrativo
Eletrônico – PAE.
§ 1º Não será protocolizado ou tramitado fisicamente qualquer
requerimento, memorando, solicitação, informação ou afim de membro, servidor
ou estagiário, exceto por motivo de força maior devidamente justificado.
§ 2º Documentos físicos de origem externa porventura protocolizados
no Ministério Público de Contas do Estado do Pará serão digitalizados e incluídos
no sistema PAE pelo servidor que os receber.
§ 3º Os processos físicos que precisarem ser tramitados deverão,
necessariamente, ser convertidos em eletrônicos pela unidade onde se
encontrarem e inseridos no sistema PAE antes de seguir seu trâmite.
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I - O uso de máscara, na forma das orientações dos órgãos de saúde,
sendo vedada a entrada, permanência ou trânsito daqueles que não a estiverem
utilizando ou se recusarem a usar;

Art. 8º Os processos oriundos do Tribunal de Contas do Estado do Pará
que não chegarem ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará de forma
eletrônica serão tramitados fisicamente, ficando a critério e sob responsabilidade
de cada Procuradoria de Contas sua eventual digitalização e tramitação eletrônica.
Parágrafo único. A Procuradoria de Contas deve devolver à Secretaria
Processual, juntamente com os autos físicos, o parecer impresso, ainda que
assinado eletronicamente.
Art. 9º Qualquer membro, servidor, estagiário ou terceirizado que
apresentar febre ou sintomas compatíveis com a COVID-19 (tosse seca, dor de
garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das
asas nasais) deve, imediatamente, procurar um serviço de saúde (público ou
privado).
§ 1º A pessoa diagnosticada, através de atestado médico, como caso
suspeito ou confirmado de COVID-19 deverá entrar em contato telefônico com a
chefia imediata e/ou com o Departamento de Gestão de Pessoas do Ministério
Público de Contas do Estado do Pará e requerer, via sistema PAE, o afastamento
de suas atividades, juntando o(s) documento(s) comprobatório(s).
§ 2º O membro, servidor, estagiário ou terceirizado que comprove ter
tido contato físico direto ou coabite com indivíduo com suspeita ou confirmação
de COVID-19, atestada através de documento médico, deve proceder conforme o
disposto no § 1º e se afastar do ambiente de trabalho por 07 (sete) dias,
mantendo-se em trabalho remoto.
§ 3º Após o decurso do prazo previsto no parágrafo anterior,
confirmada a infecção do paciente coabitante pelo Coronavírus (COVID-19), o
prazo de afastamento será prorrogado por mais 07 (sete) dias.
Art. 10 As chefias imediatas poderão autorizar a manutenção do
trabalho remoto aos servidores das unidades administrativas cujas atividades
possam, sem qualquer prejuízo ao resultado final, ser integralmente realizadas
nesta modalidade.
§ 1º Na hipótese do caput, a decisão deve ser referendada pelo
Procurador-Geral de Contas, exceto quando se referir às Procuradorias de Contas,
à Corregedoria-Geral, à Ouvidoria, ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
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§ 4º As certidões requeridas a partir do retorno das atividades
presenciais permanecerão sendo emitidas e entregues, exclusivamente, de forma
eletrônica.

Funcional (CEAF) e ao Centro de Apoio Operacional (CAO), cuja decisão competirá
ao respectivo membro.

Art. 11 A fim de minimizar aglomerações e a circulação de pessoas nas
dependências do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, as chefias das
unidades administrativas cujas atividades não possam ser realizadas integralmente
de forma remota estão autorizadas a adotar o rodízio entre os servidores, com a
instituição de revezamento entre atividades presenciais e remotas a serem
cuidadosamente planejadas, de modo a não resultarem em prejuízo para as
atribuições do respectivo setor.
Parágrafo único. O rodízio previsto no caput deverá ser organizado de
modo que os setores não fiquem desguarnecidos de ao menos um responsável,
restando vedada a realização de trabalho remoto concomitante entre os
respectivos chefes e seus substitutos imediatos.
Art. 12 Durante a realização do trabalho remoto, independentemente
da razão de seu deferimento, aqueles submetidos a tal regime deverão estar à
disposição e acessíveis pelos meios de comunicação usuais, sem prejuízo da
comprovação da produtividade e do atingimento de metas previamente
estabelecidas e compatíveis com o serviço e a jornada de trabalho.
§ 1º É de responsabilidade do respectivo servidor o cumprimento de
suas atribuições, devendo as chefias imediatas orientar e fiscalizar seus
subordinados que estejam sob o regime de trabalho excepcional previsto no caput
deste artigo.
§ 2º Ao final de cada mês ou período de trabalho remoto, a chefia
imediata deve atestar a realização das atividades pelo servidor para fins de
cômputo da frequência.
§ 3º Fica recomendado que os servidores que estejam em regime de
trabalho remoto com fundamento na presente portaria permaneçam, na medida
do possível, em ambiente domiciliar, evitando locais públicos ou de grande
aglomeração de pessoas, adotando medidas que reduzam a possibilidade de
contágio pela COVID-19.
Art. 13 Os fiscais dos contratos de prestação de serviço deverão
notificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar
todos os meios necessários para conscientizar seus funcionários em relação aos
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§ 2º O Departamento de Gestão de Pessoas deverá ser comunicado da
decisão.

§ 1º As empresas contratadas estão passíveis de responsabilização
contratual em caso de omissão que resulte em prejuízo à Administração Pública.
§ 2º O Departamento Administrativo fica autorizado, em caráter
excepcional, com base na necessidade, a solicitar a redução temporária do quadro
de terceirizados, a implantação de rodízio e/ou a alteração do horário de
cumprimento da jornada, mantido o padrão mínimo necessário da prestação do
serviço.
Art. 14 As medidas previstas nesta portaria poderão ser reavaliadas a
qualquer momento.
Art. 15 Ficam revogadas, a partir de 1º de março de 2022, as Portarias
nº 110/2020/MPC/PA, de 30/04/2020, nº 168/2020/MPC/PA, de 24/06/2020, nº
218/2021/MPC/PA, de 21/09/2021 e 252/2021/MPC/PA, de 03/11/2021.
Art. 16 Esta portaria entra em vigor no dia 1º de março de 2022.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém/PA, 1º de março de 2022.

PATRICK BEZERRA MESQUITA
PROCURADOR-GERAL DE CONTAS
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riscos da COVID-19 e à necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas como
tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para
respirar e batimento das asas nasais.

diário oficial Nº 34.880  105

Sexta-feira, 04 DE MARÇO DE 2022

MINISTÉRIO PÚBLICO
.

.
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
.

.
.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 048/2022/MPC/PA
O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a vacância do cargo em comissão de Assessor de Procuradoria, decorrente da exoneração do servidor Caio Anderson da Silva Dantas;
CONSIDERANDO que, por se tratar de mera substituição, o ato de nomeação não gera aumento despesa ao Ministério Público de Contas do Estado
do Pará, na forma do que prevê o art. 16 e seguintes da LRF;
CONSIDERANDO o teor da solicitação constante do Memorando nº
08/2022-PGC, de lavra do Procurador-Geral de Contas (Protocolo PAE nº
2022/248856), e
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso II (in fine), da Constituição
Federal e no art. 13 da Lei Estadual nº 8.596/2018,
RESOLVE:
Nomear RAPHAEL FERNANDO BRAGA GONÇALVES para exercer o cargo em
comissão de Assessor da Procuradoria, com lotação na Procuradoria-Geral
de Contas, a partir de 03/03/2022.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 03 de março de 2022.
PATRICK BEZERRA MESQUITA
Procurador-Geral de Contas
Protocolo: 767141
.
.

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

PORTARIA N° 034/2022/MPC/PA
O Procurador-Geral de Contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que os 30 (trinta) dias de férias do Procurador de Contas
Stanley Botti Fernandes, relativos à primeira parcela do exercício 2022,
foram concedidos para o período de 23/02 a 24/03/2022, conforme PORTARIA Nº 028/2022/MPC/PA, de 21/02/2022;
CONSIDERANDO a competência prevista no art. 16, §2°, da Lei Complementar
Estadual n° 09/1992 e, ainda, a imperiosa necessidade do serviço, conforme
Memorando nº 07/2022-PGC, de 25/02/2022 (Protocolo PAE nº 2022/237626);
RESOLVE:
Interromper, a contar de 03/03/2022, as férias do Procurador de Contas
STANLEY BOTTI FERNANDES, referentes à primeira parcela do exercício 2022,
concedidas por meio da PORTARIA Nº 028/2022/MPC/PA, de 21/02/2022,
ficando os dias remanescentes para serem oportunamente usufruídos
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-PA, 25 de fevereiro de 2022.
GUILHERME DA COSTA SPERRY
Procurador-Geral de Contas
Protocolo: 766829
.
.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA N° 033/2022/MPC/PA
O Procurador-Geral de Contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Memorando nº 25/2021-4PC, de 01/12/2021, protocolo
PAE nº 2021/1368524, pelo qual o Procurador de Contas Patrick Bezerra
Mesquita solicita, para fins de licença-prêmio, a averbação do tempo de
serviço prestado junto à Advocacia-Geral da União (AGU), de 12/01/2011 a
13/01/2014, conforme Certidão de Tempo de Contribuição nº 58/2014, expedida pela referida instituição em 15/09/2014, na qual se atesta que o interessado conta, de efetivo exercício, com o tempo líquido de 1.499 (um mil
quatrocentos e noventa e nove) dias, correspondentes a 04 (quatro) anos, 01
(um) mês e 09 (nove) dias, compreendido entre 07/12/2009 e 13/01/2014;
CONSIDERANDO os termos da declaração subscrita pelo requerente, em
cumprimento ao disposto no art. 7º da Resolução nº 18/2019/MPC/PA – Co-

légio, bem como a solicitação de “que os demais períodos aquisitivos de
licença-prêmio iniciem a contagem com a posse e exercício neste Ministério
Público de Contas do Estado do Pará, ou seja, a partir de 14/01/2014, desprezando-se o período incompleto resultante da averbação ora pretendida”;
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Departamento de Gestão
de Pessoas, bem como o parecer jurídico exarado nos autos;
CONSIDERANDO, por fim, o artigo 8º da Resolução nº 18/2019/MPC/PA
– Colégio e os artigos 70, §1º c/c 98 da Lei Estadual nº 5.810, de 24 de
janeiro de 1994, que tem aplicação subsidiária aos membros do MPC/PA,
o art. 52, V, da Lei Federal no 8.626/1993 c/c art. 128, VI, da Lei Complementar Estadual nº 57/2006 c/c art. 17, da Lei Complementar Estadual nº
9/92 e tudo o mais que consta dos autos,
RESOLVE:
Mandar averbar, em favor do Procurador de Contas PATRICK BEZERRA
MESQUITA, 01 (um) triênio de efetivo serviço público ininterrupto prestado à ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no período compreendido entre
07/12/2009 e 13/01/2014, para fins de gozo de Licença-Prêmio.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, 25 de fevereiro de 2022.
GUILHERME DA COSTA SPERRY
Procurador-Geral de Contas
Protocolo: 766828
PORTARIA N° 047/2022/MPC/PA
Dispõe sobre as atividades presenciais no âmbito do Ministério Público de
Contas do Estado do Pará, a manutenção de medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia da COVID-19.
O Procurador-Geral de Contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as alterações e complementações adicionais publicadas
no Diário Oficial do Estado nº 34.684, de 27/08/2021, realizadas no Decreto Estadual nº 800, de 31/05/2020, que “institui o Projeto RETOMAPARÁ,
dispondo sobre a retomada econômica e social segura, no âmbito do Estado do Pará, por meio da aplicação de medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos para reabertura gradual e funcionamento de
segmentos de atividades econômicas e sociais”;
CONSIDERANDO o fim do prazo das restrições impostas pelo art. 8º da Lei
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria TCE/PA nº 37.757, de 10 de dezembro de 2021
(publicada no DOE nº 34.793, de 13/12/2021), a qual versa a respeito
da obrigatoriedade de comprovação de vacinação contra a COVID-19 aos
Servidores, Terceirizados, Estagiários, Prestadores de Serviços e Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Pará;
CONSIDERANDO a Portaria TCE/PA nº 38.085, de 16 de fevereiro de 2022
(publicada no DOE de 18/02/2022);
CONSIDERANDO a correlação administrativa entre as atividades da Corte
Estadual de Contas e este Ministério Público especializado;
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 02/2022/MPC/PA, de 11 de janeiro de
2022, a qual versa sobre a obrigatoriedade de comprovação de vacinação
contra a COVID-19 aos membros, servidores, terceirizados, estagiários,
prestadores de serviços e público externo do Ministério Público de Contas
do Estado do Pará; e
CONSIDERANDO a necessidade de adequar as medidas de prevenção e
enfrentamento à pandemia da COVID-19 no âmbito do Ministério Público
de Contas do Estado do Pará;
RESOLVE:
Art. 1º As atividades presenciais no âmbito do Ministério Público de Contas
do Estado do Pará e a manutenção de medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia da COVID-19 e o vírus da gripe e influenza obedecerão
ao disposto nesta portaria.
Art. 2° O horário ordinário de expediente no Ministério Público de Contas
do Estado do Pará será das 8h às 14h, inobstante a possibilidade de outorga de Regime Especial de Trabalho na forma da Resolução nº 04/2022
– MPC/PA – Colégio, bem como da atribuição de horários individuais e
específicos diversos de modo a manter a continuidade e a permanência
dos serviços do órgão.
Parágrafo único. A alteração do horário padrão de expediente será informada nos meios de comunicação interna e, ainda, à sociedade em
geral, através de mídias sociais e do sítio oficial do Ministério Público de
Contas do Estado do Pará.
Art. 3° Fica mantida a suspensão da utilização do ponto biométrico,
devendo ser adotado outro meio de controle que ateste a frequência dos
servidores e estagiários.
Parágrafo único. Enquanto vigorar a suspensão do registro biométrico
de entrada e saída no órgão, fica vedado o cômputo de horas adicionais
para fins de banco de horas.
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Art. 4° O serviço de atendimento presencial ao público em geral, inclusive jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Pará, advogados,
terceiros interessados e fornecedores, se darão nos horários previstos
no art. 2º desta portaria.
Parágrafo único. O serviço de protocolo ao público em geral, inclusive jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Pará, advogados, terceiros
interessados e fornecedores, será das 8h às 16h.
Art. 5° Durante a permanência e/ou trânsito de toda e qualquer pessoa,
sem distinção, a trabalho ou em visita às dependências do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, é obrigatório (a):
I - O uso de máscara, na forma das orientações dos órgãos de saúde,
sendo vedada a entrada, permanência ou trânsito daqueles que não a estiverem utilizando ou se recusarem a usar;
II - Constante higienização das mãos com álcool em gel 70% e/ou lavagem
com água e sabão; e
III – Comprovação do ciclo vacinal completo, em conformidade com a PORTARIA Nº 02/2022/MPC/PA, de 11 de janeiro de 2022.
Parágrafo único. O não atendimento da previsão contida neste artigo por
membros, servidores, estagiários ou terceirizados será passível de apuração e responsabilização por meio do devido processo administrativo.
Art. 6° Durante a permanência e/ou trânsito nas dependências do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, de toda e qualquer pessoa, sem
distinção, a trabalho ou em visita, fica proibida a realização de refeições em
condições incompatíveis com a manutenção da boa higiene, organização
e apresentação do ambiente de trabalho e/ou que coloquem em risco a
saúde, segurança e bem-estar dos colegas;
§ 1º Fica permitido o uso das copas do 1º e 3º andares para realização de refeições.
§ 2º Durante a ingestão de líquidos e de alimentos fica permitida, pelo
tempo estritamente necessário, a não utilização da máscara de proteção.
Art. 7º Os requerimentos e processos administrativos permanecerão sendo protocolizados e tramitados no Sistema de Processo Administrativo Eletrônico – PAE.
§ 1º Não será protocolizado ou tramitado fisicamente qualquer requerimento, memorando, solicitação, informação ou afim de membro, servidor
ou estagiário, exceto por motivo de força maior devidamente justificado.
§ 2º Documentos físicos de origem externa porventura protocolizados no
Ministério Público de Contas do Estado do Pará serão digitalizados e incluídos no sistema PAE pelo servidor que os receber.
§ 3º Os processos físicos que precisarem ser tramitados deverão, necessariamente, ser convertidos em eletrônicos pela unidade onde se encontrarem e inseridos no sistema PAE antes de seguir seu trâmite.
§ 4º As certidões requeridas a partir do retorno das atividades presenciais permanecerão sendo emitidas e entregues, exclusivamente, de forma eletrônica.
Art. 8º Os processos oriundos do Tribunal de Contas do Estado do Pará
que não chegarem ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará de
forma eletrônica serão tramitados fisicamente, ficando a critério e sob responsabilidade de cada Procuradoria de Contas sua eventual digitalização e
tramitação eletrônica.
Parágrafo único. A Procuradoria de Contas deve devolver à Secretaria Processual, juntamente com os autos físicos, o parecer impresso, ainda que
assinado eletronicamente.
Art. 9º Qualquer membro, servidor, estagiário ou terceirizado que apresentar febre ou sintomas compatíveis com a COVID-19 (tosse seca, dor
de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deve, imediatamente, procurar um serviço de
saúde (público ou privado).
§ 1º A pessoa diagnosticada, através de atestado médico, como caso suspeito
ou confirmado de COVID-19 deverá entrar em contato telefônico com a chefia
imediata e/ou com o Departamento de Gestão de Pessoas do Ministério Público de Contas do Estado do Pará e requerer, via sistema PAE, o afastamento de
suas atividades, juntando o(s) documento(s) comprobatório(s).
§ 2º O membro, servidor, estagiário ou terceirizado que comprove ter tido
contato físico direto ou coabite com indivíduo com suspeita ou confirmação de COVID-19, atestada através de documento médico, deve proceder
conforme o disposto no § 1º e se afastar do ambiente de trabalho por 07
(sete) dias, mantendo-se em trabalho remoto.
§ 3º Após o decurso do prazo previsto no parágrafo anterior, confirmada a
infecção do paciente coabitante pelo Coronavírus (COVID-19), o prazo de
afastamento será prorrogado por mais 07 (sete) dias.
Art. 10 As chefias imediatas poderão autorizar a manutenção do trabalho
remoto aos servidores das unidades administrativas cujas atividades possam, sem qualquer prejuízo ao resultado final, ser integralmente realizadas nesta modalidade.
§ 1º Na hipótese do caput, a decisão deve ser referendada pelo Procurador-Geral de Contas, exceto quando se referir às Procuradorias de Contas,
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à Corregedoria-Geral, à Ouvidoria, ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) e ao Centro de Apoio Operacional (CAO), cuja decisão
competirá ao respectivo membro.
§ 2º O Departamento de Gestão de Pessoas deverá ser comunicado da decisão.
Art. 11 A fim de minimizar aglomerações e a circulação de pessoas nas
dependências do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, as chefias
das unidades administrativas cujas atividades não possam ser realizadas
integralmente de forma remota estão autorizadas a adotar o rodízio entre
os servidores, com a instituição de revezamento entre atividades presenciais e remotas a serem cuidadosamente planejadas, de modo a não resultarem em prejuízo para as atribuições do respectivo setor.
Parágrafo único. O rodízio previsto no caput deverá ser organizado de
modo que os setores não fiquem desguarnecidos de ao menos um responsável, restando vedada a realização de trabalho remoto concomitante
entre os respectivos chefes e seus substitutos imediatos.
 Art. 12 Durante a realização do trabalho remoto, independentemente da
razão de seu deferimento, aqueles submetidos a tal regime deverão estar
à disposição e acessíveis pelos meios de comunicação usuais, sem prejuízo
da comprovação da produtividade e do atingimento de metas previamente
estabelecidas e compatíveis com o serviço e a jornada de trabalho.
§ 1º É de responsabilidade do respectivo servidor o cumprimento de suas
atribuições, devendo as chefias imediatas orientar e fiscalizar seus subordinados que estejam sob o regime de trabalho excepcional previsto no
caput deste artigo.
§ 2º Ao final de cada mês ou período de trabalho remoto, a chefia imediata deve atestar a realização das atividades pelo servidor para fins de
cômputo da frequência.
§ 3º Fica recomendado que os servidores que estejam em regime de trabalho remoto com fundamento na presente portaria permaneçam, na medida
do possível, em ambiente domiciliar, evitando locais públicos ou de grande
aglomeração de pessoas, adotando medidas que reduzam a possibilidade
de contágio pela COVID-19.
Art. 13 Os fiscais dos contratos de prestação de serviço deverão notificar
as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar todos os meios necessários para conscientizar seus funcionários em relação
aos riscos da COVID-19 e à necessidade de reportarem a ocorrência de
sintomas como tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração,
dificuldade para respirar e batimento das asas nasais.
§ 1º As empresas contratadas estão passíveis de responsabilização contratual em caso de omissão que resulte em prejuízo à Administração Pública.
§ 2º O Departamento Administrativo fica autorizado, em caráter excepcional,
com base na necessidade, a solicitar a redução temporária do quadro de terceirizados, a implantação de rodízio e/ou a alteração do horário de cumprimento da
jornada, mantido o padrão mínimo necessário da prestação do serviço.
Art. 14 As medidas previstas nesta portaria poderão ser reavaliadas a
qualquer momento.
Art. 15 Ficam revogadas, a partir de 1º de março de 2022, as Portarias nº
110/2020/MPC/PA, de 30/04/2020, nº 168/2020/MPC/PA, de 24/06/2020,
nº 218/2021/MPC/PA, de 21/09/2021 e 252/2021/MPC/PA, de 03/11/2021.
Art. 16 Esta portaria entra em vigor no dia 1º de março de 2022.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, 1º de março de 2022.
PATRICK BEZERRA MESQUITA
Procurador-Geral de Contas
Protocolo: 766839
EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
Nº do Contrato: 16/2016
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 08/2016
Objeto do termo: contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de agenciamento de viagens para atender as demandas do Ministério Público de Contas Estado Pará.
Partes:

Ministério

Público

de

Contas

do

Estado

do

Pará

(CNPJ

05.054.978/0001-50) e Facto Turismo Ltda ME (CNPJ 14.807.420/0001-99)
Objeto e Justificativa da Rescisão: Rescisão Amigável do Contrato Administrativo nº 16/2016 – MPC/PA, a partir da publicação no Diário Oficial do
Estado do Pará, por acordo entre as partes e considerada a conveniência e
oportunidade da Administração, conforme art. 79, II, da Lei nº 8.666/93.
Vigência inicial: 12/08/2016 – 12/08/2022
Foro: Belém/PA
Data de Assinatura do Termo de Rescisão: 25/02/2022
Ordenador Responsável: Dr. Guilherme da Costa Sperry
Protocolo: 766885

