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PORTARIA N.° 1.668/2020-MP/PGJ  

 
O Procurador-Geral de Justiça, usando de suas 
atribuições legais, com a finalidade de coordenar e 
integrar as atividades e ações do Ministério Público 
do Estado do Pará (MPPA) no acompanhamento das 
políticas públicas voltadas à prevenção e contenção 
do novo coronavírus e de acompanhar a articulação 
interinstitucional, institui o Grupo de Trabalho 
Emergencial – GTE-MPPA-COVID-19, e dá outras 
providências. 

 
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do artigo 2º, inciso IX, da Lei Complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006 c/c o artigo 3º, inciso XII, da Lei Federal n.º 8.625/93,  
 
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
em decorrência da doença (Covid-19) causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), e o 
anúncio da OMS de uma pandemia do novo coronavírus, em 11 de março de 2020, pelo 
aumento no número de casos e a disseminação global; 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 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 novo coronavírus, e do Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, 
que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de 
dezembro de 2020; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de coordenar e integrar as atividades e ações do MPPA 
no acompanhamento das políticas públicas voltadas à prevenção e contenção do novo 
coronavírus – Covid-19; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e auxiliar a articulação entre os órgãos de 
execução e interinstitucionais; 
 
CONSIDERANDO a grande repercussão e complexidade das demandas que se apresentam 
e a necessidade de reforçar a atuação integrada do MPPA na prevenção e contenção do 
novo coronavírus – Covid-19, que possui repercussão estadual; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Criar, no âmbito do Ministério Público do Pará, o GRUPO DE TRABALHO 
EMERGENCIAL COVID-19 – GTE-MPPA-COVID-19, vinculado à Procuradoria-Geral de 
Justiça do Estado do Pará. 
§ 1º O GTE-MPPA-COVID-19 será coordenado por um(a) Procurador(a) de Justiça e terá 
como coordenador(a) adjunto(a) um(a) Promotor(a) de Justiça. 
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Art. 2º. O GTE-MPPA-COVID-19 terá atribuições para subsidiar e auxiliar a atuação dos 
órgãos de execução do MPPA, respeitando-se a independência funcional, nas atividades e 
ações voltadas à prevenção e contenção do novo coronavírus – Covid-19, podendo: 
 
I – Fazer a articulação, coordenação e integração institucional e interinstitucional; 
 
II – Sugerir medidas de operacionalização aos órgãos de execução; 
 
III - Deliberar e apresentar estudos, dados técnicos operacionais e modelos de atuação; 
 
IV – Participar de reuniões internas e interinstitucionais;  
 
V – Solicitar informações e dados técnicos, operacionais e de gestão de órgãos públicos e 
entidades privadas; 
 
VI – Elaborar Plano de Trabalho ou de Ações Articuladas. 
 
Art. 3º. Os Centros de Apoio Operacional (CAOs) e o Grupo de Apoio Técnico 
Interdisciplinar (GATI) deverão prestar apoio técnico operacional ao GTE-MPPA-COVID-19. 
 
Art. 4º. O GTE-MPPA-COVID-19 será composto pelo(a) respectivo(a) coordenador(a), 
pelo(a) coordenador(a) do CAO Cidadania, pelo(a) Promotor(a) de Justiça auxiliar do CAO 
Cidadania, pelos(as) titulares do 2º e do 3º cargo da Promotoria de Justiça dos Direitos 
Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos, especializados em saúde, de Belém, 
por Procuradores(as) e Promotores(as) de Justiça com atribuição em saúde ou com 
atribuição ou formação correlata às finalidades do grupo, designados(as) pelo Procurador-
Geral de Justiça. 
 
Art. 5º. Os membros do GTE-MPPA-COVID-19 reunir-se-ão, mediante convocação do 
Procurador-Geral de Justiça, quando as circunstâncias exigirem. 
 
§ 1° Poderão ser realizadas reuniões e deliberações por videoconferência ou por grupo 
específico hospedado em aplicativo de mensagens instantâneas - GTE-MPPA-COVID-19.  
 
Art. 6º. O GTE-MPPA-COVID-19, sempre que necessário, articular-se-á com instituições 
públicas e/ou privadas a fim de viabilizar consecução de seus objetivos institucionais.  
 
Art. 7º. O GTE-MPPA-COVID-19, por seu caráter excepcional e emergencial, é provisório. 
 
Art. 8º. Os casos omissos serão decididos pela Procuradoria-Geral de Justiça. 
  
Art. 9º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.  
Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Pará, Belém, 20 de abril de 2020. 
 
 
 

GILBERTO VALENTE MARTINS 
Procurador-Geral de Justiça 
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