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PORTARIA Nº 002/2020 DE 06 DE MAIO DE 
2020 

 

Dispõe sobre o funcionamento da Sede 

Administrativa da 82ª Subseção 
OAB/MG, de suas salas de apoio nos 
Fóruns desta Comarca e Meu 
escritório/Escritório Compartilhado, 
apartir do dia 04 de maio de 2020, em 
face das medidas necessárias para 
contenção e prevenção do coronavirus- 
COVID-19. 

A Diretoria da 82ª Subseção OAB/MG no uso de suas atribuições 
legais, 

CONSIDERANDO as deliberações da Seccional Mineira quanto à 
contenção do coronavirus por meio da Portaria 88/2020; 

CONSIDERANDO a atual situação epidemiológica da pandemia do 
novo coronavirus, no Brasil, em Minas Gerais em Betim 
principalmente. 

CONSIDERANDO as Resoluções e Portarias conjuntas expedidas 
pelos órgãos administradores da Justiça em âmbito estadual e 
nacional; 

CONSIDERANDO a necessidade de preservação da saúde dos 
colaboradores e de todos os usuários; 

CONSIDERANDO que a Advocacia foi declarada pelo Governo 
Estadual de Minas Gerais essencial para a ordem e justiça social, e 
decretando o retorno das atividades gradualmente e sob as regras 
de segurança em saúde. 

 

 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º - DETERMINAR o retorno gradual do expediente da 82ª Subseção 
iniciando se com os serviços essenciais, na Sede Subseccional e no Meu 
Escritório/Escritório Compartilhado  em forma de rodízio dos funcionários e 
estagiários, mantendo o afastamento dos que compõem o grupo de risco, 
avaliando – se  a possibilidade de trabalho remoto desses colaboradores. 
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§1 - A Sede da Subseção funcionará de segunda-feira à sexta-feira, no 
horário de 09h00às 18h00, e contará diariamente com 01 (uma) funcionária 
disponível para atender à demanda de serviços, sendo que o atendimento 
será previamente agendado pelo telefone (31) 3544-0460 e através do e-
mail institucional: betim@oabmg.org.br . A Sede ainda contará com 02 (dois) 
colaboradores/estagiários que ajudarão nas atividades, no período de 12h00 
às 18h00. Todas as medidas internas relacionadas a saúde dos 
funcionários/colaboradores serão adotadas para evitar a transmissão do 
coronavirus no ambiente de trabalho e  receberão equipamentos de 
proteção e serão orientados diariamente das necessidades descumprimento 
das exigências de distanciamento e padrões de higiene durante a jornada de 
trabalho. Não será permitido o fluxo de pessoas dentro da Subseção; 

 
§2 - As salas de apoio da JUSTIÇA DO TRABALHO e do FÓRUM 
continuarão fechadas até o dia 31 de maio de 2020; 
 
§3 - A sala da CEFLAN (Central de Flagrantes) continuará fechada até 
última ordem, com o intuito de se evitar a aglomeração de pessoas; 
 
§4 - A sala de apoio do CERESP terá funcionamento reduzido, no horário de 
10h00 às 14h00, com a presença de uma funcionária,  com jornada reduzida 
de acordo com as orientações  da Instituição Prisional. 

Art.2º- ESCLARECER que as horas não trabalhadas pelos 
funcionários/colaboradores duranteo rodizio estão sendo computadas em 
banco de horas negativos e compensadas na forma do art. 14 § 1º e 2º da 
Medida Provisória 927, de 20 de março de 2020; 

Art.3º -  INFORMAR que o uso das salas do Meu Escritório/ Escritório 
Compartilhado da 82ª Subseção será da seguinte forma: O 
advogado/advogada somente poderá permanecer no espaço digital por duas 
horas, tempo este, que será computado a partir do momento que adentrar 
no referido ambiente. O agendamento prévio poderá ser realizado pelo 
telefone: (31) 3596-4228 pelos advogados/advogadas inscritos na subseção, 
a exceção será apenas para o advogado inscrito em outra subseção fora da 
regional que desconhece essa Portaria,sendo permitida somente a presença 
de 01 (um) Advogado/advogada e 01 (um) cliente por horário agendado, 
cujo tempo será impreterivelmente de uma hora, não podendo ser 
ultrapassado; 

 
§1- É obrigatório o uso de máscara própria tanto para o Advogado/advogada 
quanto para o seu cliente, bem como a higienização das mãos com álcool 
70%, de todos que adentrarem ao Meu Escritório/ Escritório Compartilhado; 
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§2 - Não será permitido cliente na espera de seus Advogados/Advogadas na 
recepção do Meu Escritóro/ Escritório Compartilhado. 
 

§3 - As salas do Meu Escritório/Escritório Compartilhado serão reservadas 
entre o horario de 09:00 às 10:00 hrs. Para atendimento exclusivo de 
advogados/advogadasque demandem de atender clientes que se 
enquadrem no grupo de risco ( idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes).  
 
§4 - Não será permitido o uso de ar condicionado, o ambiente deverá ser 
mantido com ambientação natural (janelas e portas abertas); 
 
§5 - O Meu Escritório/Escritório Compartilhado contará com uma funcionária 
e uma estagiária para atender às demandas necessárias, com jornada de 
segunda a sexta-feira, de 09h00 às 18h00. 

 
Art.4º - MANTER A SUSPENSÃO dos eventos da Subseção que possam 
provocar aglomerações de pessoas como solenidade  de entrega de 
carteiras, palestras, reuniões de comissões. 

 
Art.5º- INFORMAR que continuará disponível o portal de serviços 
(http://www.oabmg.org.br.portaldeserviços) o qual lista os serviços prestados 
pela OAB/MG, bem como a documentação necessária para seu andamento. 

 
Art.6º - MANTER A SUSPENSÃO dos prazos nos processos éticos 
disciplinares em andamento perante a 82ª Subseção da OAB-MG até o dia 
31 de maio de 2020. 
 
Cumpra-se. 
 
Betim, 06 de maio de 2020. 

 

 
ERLINDA MARIA SILVA 

Presidente da 82ª Subseção da OAB-MG. 
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