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Ofício n° 034/2020                                                               Salvador, 02 de junho de 2020. 
(Ref. Sugestões ao Protocolo de Enfrentamento à COVID-19) 
 

A Sua Excelência a Senhora 
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI 
Procuradora-Geral de Justiça 
Ministério Público do Estado da Bahia 
 
 
 

Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça, 
 

CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 210, de 14 de abril de 2020, que 

uniformiza, no âmbito do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados, 

medidas de prevenção à propagação do contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19) e de 

resguardo à continuidade do serviço público prestado nas unidades ministeriais do país; 

CONSIDERANDO a recente Portaria nº 930/2020, que prorroga, até 14 de 

junho de 2020, o regime de trabalho remoto – teletrabalho, no âmbito do Ministério Público do 

Estado da Bahia, bem como ratifica demais medidas de enfrentamento à pandemia presentes 

nas Portarias PGJ nº 519/2020, 538/2020, 566/2020, 723/2020. 794/2020 e 887/2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de união de todos para o enfrentamento das 

conseqüências sociais e econômicas geradas pela pandemia do novo Coronavírus;  

CONSIDERANDO a angústia causada aos servidores do MPBA que fazem 

parte do grupo de risco, bem como daqueles que, embora não façam parte do grupo de risco 

estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), possuem familiares, amigos e 

pessoas de convívio próximo para os quais podem servir de agentes transmissores da doença, 

caso não seja oportunizado o devido isolamento; 

CONSIDERANDO a elaboração do Protocolo de Enfrentamento à COVID-19, 

cuja participação de representante do SINDSEMP-BA em Comissão instituída pelo mesmo, 

encontra-se prevista no item 23 da respectiva minuta. 

Assim, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado da Bahia 

(SINDSEMP-BA), vem, por meio do presente, SUGERIR a Vossa Excelência, em âmbito 

preliminar, por meio do presente, o quanto se segue: 
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1. Que o regime de trabalho remoto, ou teletrabalho, siga as diretrizes adotadas pelo 

CNMP, no que tange ao período recomendado na Resolução nº 210. 

2. Que, em não sendo possível o deferimento do pedido anterior, que sejam 

adotadas as seguintes providências para o retorno das atividades presenciais, no âmbito do 

Ministério Público do Estado da Bahia: 

a) Previsibilidade de manutenção do trabalho remoto em Promotorias de 

Justiça onde o município de sua sede apresente curva de casos da COVID-19 

discrepante com os números de âmbito regional, os quais balizarão a 

retomada das atividades do órgão; 

b) Previsibilidade de manutenção do trabalho remoto ou adequação de normas 

de segurança mais rígidas para os servidores que se encontram no grupo de 

risco; 

c) Previsibilidade do rodízio entre Servidores no regime de trabalho remoto, 

mesmo onde as atividades do órgão tenham sido retomadas, uma vez não 

havendo qualquer sinalização de segurança plena (vacina ou remédio 

eficazmente comprovado para a doença); 

d) Previsibilidade da adoção de regime de Turnão, no âmbito do Ministério 

Público do Estado da Bahia, conforme argumentos expostos no expediente 

SIMP nº 003.0.22919/2018, que vem sendo negociado com a Administração 

Superior desde 03/08/2018, visando reduzir o tempo de permanência do 

corpo de pessoal, dentro das instalações do órgão; 

 

No ensejo, renovo protestos de estima e consideração à Vossa Excelência, 

reafirmando que o SINDSEMP-BA está a disposição, no que lhe couber, para o enfrentamento 

à pandemia, bem como de um MPBA melhor para todos: membros, servidores e sociedade. 

 

Erica Oliveira de Souza 
Diretora-presidente 

SINDSEMP-BA 


