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Portaria eleva para 50% número de servidores em trabalho
presencial no TJMA

Publicado em 12 de julho de 2021
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, assinou, nesta segunda-feira
(12) a Portaria-GP – 4872021, que disciplina o atendimento presencial no âmbito do Poder Judiciário do
Maranhão, em face do atual cenário epidemiológico de Covid-19 no Estado.

O documento eleva de 25% para 50% o número máximo de servidores em trabalho presencial no Poder
Judiciário maranhense. A portaria entra em vigor na próxima quinta-feira, 15 de julho.

De acordo com o Ato da Presidência – GP – 132021, publicado no começo de abril, o horário de funcionamento
do Poder Judiciário permanecerá das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, enquanto mantido ou prorrogado o
horário especial de trabalho, em razão da pandemia da Covid-19.

O artigo 1º da portaria assinada nesta segunda-feira determina que as unidades judiciárias e administrativas do
Poder Judiciário maranhense permanecerão em trabalho presencial, no horário das 8h às 15h, até ulterior
deliberação, com, no mínimo, dois servidores por unidade ou órgão, respeitado o limite máximo de 50% dos
seus quadros, mediante sistema de rodízio que será definido por gabinete, secretaria, diretoria, unidade
judiciária e administrativa do 1º e 2º graus.

A partir das 15h, o expediente prosseguirá até as 18h, cumprindo o horário que determina o Ato da Presidência
– GP – 132021.

As pessoas que compõem o grupo de risco, inclusive as já vacinadas, continuarão, temporariamente, apenas em
trabalho remoto. O ponto eletrônico continua suspenso.
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presencial no TJMA

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, assinou, nesta segunda-feira
(12) a Portaria-GP – 4872021, que disciplina o atendimento presencial no âmbito do Poder Judiciário do
Maranhão, em face do atual cenário epidemiológico de Covid-19 no Estado.

O documento eleva de 25% para 50% o número máximo de servidores em trabalho presencial no Poder
Judiciário maranhense. A portaria entra em vigor na próxima quinta-feira, 15 de julho.

De acordo com o Ato da Presidência – GP – 132021, publicado no começo de abril, o horário de funcionamento
do Poder Judiciário permanecerá das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, enquanto mantido ou prorrogado o
horário especial de trabalho, em razão da pandemia da Covid-19.

O artigo 1º da portaria assinada nesta segunda-feira determina que as unidades judiciárias e administrativas do
Poder Judiciário maranhense permanecerão em trabalho presencial, no horário das 8h às 15h, até ulterior
deliberação, com, no mínimo, dois servidores por unidade ou órgão, respeitado o limite máximo de 50% dos
seus quadros, mediante sistema de rodízio que será definido por gabinete, secretaria, diretoria, unidade
judiciária e administrativa do 1º e 2º graus.

A partir das 15h, o expediente prosseguirá até as 18h, cumprindo o horário que determina o Ato da Presidência
– GP – 132021.

As pessoas que compõem o grupo de risco, inclusive as já vacinadas, continuarão, temporariamente, apenas em
trabalho remoto. O ponto eletrônico continua suspenso.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - SERVIDOR PÚBLICO
12/07/2021 - SITE O IMPARCIAL ONLINE 
NEUTRA
Eleições de 2022 não terá consórcio, diz Rubens Jr 

Pag.: 3

Eleições de 2022 não terá consórcio, diz Rubens Jr

Em entrevista a O Imparcial, Rubens Jr revelou que Flávio Dino ainda não decidiu quem vai apoiar em 2022,
mas disse que o governo do estado terá apenas candidato único.

Foto: reprodução

Samartony Martins
Por: Samartony Martins
12 de Julho de 2021

Entrevista completa com Rubens Jr
Eleito com 111.584 para o cargo de deputado federal nas eleições de 2018, Rubens Jr está em seu segundo
mandato e pretende, nas eleições do próximo ano, concorrer novamente a uma vaga na Câmara Federal. 
Formado pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e mestre em Direito Constitucional pelo Instituto
Brasileiro de Direito Público (IDP), iniciou a carreira como analista judiciário do Tribunal de Justiça do
Maranhão. Foi deputado Estadual no Maranhão por dois mandatos, nos períodos de 2006 a 2014.

C o n t i n u e  l e n d o
em: https://oimparcial.com.br/politica/2021/07/eleicoes-de-2022-nao-tera-consorcio-diz-rubens-jr/
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Polícia Civil efetua cumprimento de prisão preventiva contra
feminicida em Coroatá-MA

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais, por intermédio da sua
Superintendência de Homicídios e de Proteção à Pessoas (SHPP), especificamente por meio do seu
Departamento de Feminicídio, em investigação de crime consumado de feminicídio, ocorrido no dia 05/07/2021,
na Rua Campo Agrícola, Bairro Mocó, na cidade de Coroatá, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva
decretada pela 1ª Vara da Comarca de Coroatá, em desfavor de G P M, Policial Militar, pelo referido crime, que
vitimou Ana Carolina da Silva Carvalho, de 17 anos de idade, cujo corpo foi encontrado no interior do sítio onde
residia com o investigado

. O mesmo foi localizado por equipe da Polícia Militar no município de Timon/ MA. No decorrer das
investigações restou evidenciado que a mencionada vítima se relacionou com o indiciado por, aproximadamente,
seis meses, e nesse período, foi vítima de violência doméstica. o caso segue investigado pelo departamento de
feminicidio/SHPP/PCMA.
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UMF/TJMA realiza inspeções em unidades prisionais do interior

11/07/2021 21:02:00

A Unidade de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário do
Maranhão (UMF/TJMA), coordenada pelo desembargador Marcelo Carvalho Silva, realizou nesta semana
inspeções nas unidades prisionais dos municípios de Rosário, Itapecuru-Mirim, Chapadinha e Tutóia, com o
objetivo de avaliar as condições de funcionamento. As inspeções tiveram iniciaram na segunda-feira (5) e
encerraram nesta sexta-feira (9).

As inspeções foram realizadas pelo juiz Marcelo Moreira, coordenador substituto da UMF, acompanhado pelo
chefe da Divisão Estrutural Técnica, Dalton Luís Melo, e pelo secretário da Divisão Jurídica, Willame Silveira. 

Segundo o juiz Marcelo Moreira, as unidades também foram inspecionadas em agosto de 2020 pela UMF, de
forma que foram observadas algumas melhorias na estrutura das unidades, principalmente em relação à
abertura de novas vagas de trabalho para as pessoas em cumprimento de pena. "Outro ponto positivo é a
vacinação dos internos dessas unidades contra COVID-19, que já teve início em Itapecuru-Mirim e está prevista
para começar nos próximos dias nas demais unidades", informa.

O juiz explica que as inspeções da UMF objetivam avaliar o funcionamento das unidades prisionais, tanto em
relação à estrutura física, administrativa, de saúde, atendimento e outras. Nas inspeções, a equipe avalia ainda
a situação do quadro de profissionais do atendimento psicossocial e de servidores da unidade, e realizam
entrevistas com os internos para avaliar o cumprimento das garantias legais. "Nas inspeções buscamos verificar
a padronização das unidades e garantir a dignidade daqueles que cumprem penas e melhores condições de
trabalho aos servidores", frisa.

Para realizar as inspeções, a Unidade de Monitoramento conta com o apoio da Secretaria Estadual de
Administração Penitenciária (SEAP). As próximas inspeções da UMF estão previstas para acontecer nas
unidades prisionais dos municípios da Região dos Cocais.

Mais informações sobre as inspeções e outras ações da UMF podem ser obtidas pelo site
www.tjma.jus.br/hotsite/umf ou pelos telefones (098) 3232-4133/6744/5776, @umfchatbot pelo app Telegram.


