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TJMA promove 1ª Feira de Saúde do Servidor

Em alusão ao Dia do Servidor Público Estadual (28 de outubro), o Tribunal de Justiça do Maranhão – por meio
da Diretoria de Recursos Humanos (DRH) – promove a 1ª Feira da Saúde da Família Judiciária, nesta
quinta-feira (25), a partir das 16 horas, em frente ao prédio-sede do TJMA (Praça Pedro II, s/nº, Centro).

O evento contará com a participação de uma equipe multidisciplinar de profissionais da área da saúde do
Tribunal de Justiça e da UFMA (nutrição e fisioterapia), além de pequenas empresas e voluntários.

O objetivo é estimular os servidores a adotarem comportamentos que melhorem sua saúde, produtividade e
satisfação pessoal, disponibilizando informações, bem como produtos e serviços voltados para a adoção de um
estilo de vida mais saudável.

“Vamos realizar um evento voltado para a saúde e qualidade de vida dos colaboradores do Judiciário, em um
formato de feira, por meio de diversas barracas com oferta de atendimentos gratuitos, além de produtos e
serviços de parceiros que atuam nos segmentos de alimentação saudável, esportes, estética e beleza para
degustação e venda”, explica a diretora da DRH, Mariana Clementino.

PROGRAMAÇÃO – Serão realizados atendimentos de nutrição e fisioterapia para os servidores, bem como
aferição de pressão arterial, teste de glicemia e risco cardiovascular. Ainda serão feitas orientações sobre
higiene bucal e disponibilizados serviços e produtos de empresas parceiras dos segmentos de alimentação
saudável, esportes, estética e beleza. Estão previstas atividades de lazer, bem-estar e saúde aos funcionários.

Durante a programação, professores da Escola de Música “Lilah Lisboa” encantarão os servidores com a
apresentação do “Trio de Cordas”, composto por Manoel Mota (violino), João Garcia (violoncelo) e João Soeiro
(violão), que trazem, no repertório, músicas instrumentais eruditas, além de Chorinho, Bossa Nova e MPB.

AVALIAÇÃO MÉDICA – Durante o evento, os servidores – que já tiverem realizados os exames laboratoriais para
a avaliação anual de saúde, poderão apresentá-los a uma equipe médica do TJMA responsável pelo atendimento
e concessão do laudo, mediante documentação comprobatória da avaliação anual. A partir do laudo, o servidor
poderá finalizar o referido processo com a alimentação dos dados no sistema SALUS.

Para os servidores que tenham interesse em apresentar os exames laboratoriais, a Coordenação da Divisão
Médica ressalta que, a partir desta segunda-feira (22), o setor fará o agendamento de atendimento pelo telefone
(98) 3198 4382.

“Vamos iniciar o atendimento ainda esta semana, antes mesmo da quinta-feira, quando ocorrerá a feira de
saúde. O objetivo é orientar e esclarecer o servidor que os exames são necessários e importantes para melhorar
a qualidade de vida”, esclarece Keila de Melo, coordenadora da Divisão Médica.

PARCERIA – Para a realização do evento, o Poder Judiciário conta com a parceria dos seguintes órgãos:
Secretaria Estadual de Cultura e Turismo (SECTUR); Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e



Abastecimento (SEMAPA); Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT); Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos (SEMOSP); Subprefeitura de São Luís e UFMA. Além do apoio das Diretorias de
Engenharia e Segurança Institucional; Coordenadoria de Apoio Administrativo e Coordenadoria de Serviço
Médico, Odontológico e Psicossocial.

Na área de alimentação saudável, o TJMA recebe o apoio das empresas “Terra Madre”; “Natureba”; “Diet Cake
SLZ”; “São e Sucos” e “Italiana da Gema”. As atividades esportivas terão a parceria das empresas “Dança
Soraya Lyra” e “Modalidades esportivas – AABB”. Os serviços de estética e massagens serão apresentados pelas
empresas “Bioextratus” e “Mary Kay”.

TRANSPORTE  – Os servidores, lotados no Fórum de São Luís (Calhau) e na Coordenadoria de Material e
Patrimônio (Anexo V – Alemanha), terão um veículo à disposição para fazer o transporte até a sede do TJMA.

Os interessados deverão entrar em contato com o servidor Júlio Costa (DRH) para reservar a vaga no transporte
e fazer a confirmação pelos telefones (98) 3261 6140/3261 6141.

MAIS INFORMAÇÕES: Diretoria de Recursos Humanos (DRH) – (98) 3261-6150
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Justiça suspende eleição da Mesa Diretora da Câmara de Paço do
Lumiar

Agravo de instrumento impetrado por vereadores alega irregularidades durante
sessão que reconduziu Marinho do Paço à presidência 

O Tribunal de Justiça de Maranhão (TJ/MA) decidiu suspender a eleição da Mesa Diretora da
Câmara de Vereadores de Paço do Lumiar. A decisão foi tomada pela Desembargadora
Angela Maria Moraes Salazar após pedido de liminar impetrado pelos vereadores Fernando
Antonio Braga Muniz e outros edis.

Os vereadores afirmam que a eleição do atual presidente da casa, Arquimário Reis
Guimarães, mais conhecido como Marinho do Paço, realizada no dia 06 de julho de 2018,
teria acontecido de maneira irregular.
 

 

 

Uma das ilegalidades apontadas no agravo de instrumento é no sentido de que o presidente
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Paço do Lumiar promulgou uma Emenda à Lei
Orgânica Municipal sem observar as regras do processo legislativo previstas no art. 69, I da
referida Lei Orgânica. Argumentam que não foi pautado para deliberação do plenário da
Casa Legislativa qualquer proposição normativa no sentido de alterar o §4º do Art. 54 da Lei
Orgânica. Afirma ainda que "o periculum in mora se mostra configurado, vez que existe
receio de ineficácia do provimento final, caso os efeitos provenientes da norma viciada não
sejam sustados, por se tratar de patente afronta ao princípio constitucional do devido
processo legislativo, redundando em grave lesão aos direitos dos Agravantes, se tratando
inclusive de matéria que envolve também o interesse público".

"Assim, sem prejuízo de exame mais detido do mérito da matéria quando do julgamento do
recurso pelo colegiado, defiro a medida de urgência pleiteada, determinando a suspensão
dos efeitos da Emenda à Lei Orgânica do Município de Paço do Lumiar/MA n.º 021/2018 e,
consequentemente, da eleição realizada antecipadamente em 06 de julho de 2018. ", afirma a
magistrada.
 

A decisão, publicada ontem dia 18 de outubro, notifica ainda o vereador Marinho do Paço
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, como prevê o artigo 1.019, inciso II, do CPC,
apresente sua defesa. Além de manter a eleição da Mesa Diretora da Câmara, para o



segundo biênio, no dia 15 (quinze) de dezembro de 2018.
 

Veja a decisão na integra
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TJ-MA abre inscrições do programa Meritus para servidores do
Poder judiciário do Maranhão
 

Estão abertas as inscrições – até esta quarta-feira (24) – para o I Programa de Valorização dos Servidores do
Poder Judiciário do Maranhão. Basta acessar o endereço eletrônico http://www.tjma.jus.br, seção “Sentinela”,
subseção “Digidoc”, requisição com assunto “Meritus”, para acumular créditos meritórios e concorrer a
diversos benefícios institucionais.

O programa – instituído por meio da Resolução nº GP 57/2018 assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça
do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, e regulamentado pelo Edital nº 9/2018 – constitui-se num
sistema de incentivos e recompensas, para impulsionar o servidor a ser reconhecido pelo mérito de suas ações
no ambiente de trabalho.

De acordo com a diretora de Recursos Humanos, Mariana Clementino, o objetivo é valorizar os servidores por
suas relevantes práticas funcionais; incentivar o desenvolvimento profissional; motivar os servidores para o
comprometimento com as metas institucionais; e conduzir, com transparência, o processo de reconhecimento
das ações a serem aferidas.

Poderão participar do programa Meritus os servidores ativos do Poder Judiciário do Maranhão, excluindo os
que exercem cargo em comissão e função gratificada, que cadastrarem suas atividades meritórias, até o dia 24
de outubro de 2018, a fim de concorrerem a benefícios institucionais.

A fim de regulamentar o programa, a Comissão de Apuração e Desempenho por Meritocracia (Cadem) publicou
Edital, especificando os benefícios institucionais a serem destinados aos servidores contemplados em cada
período de apuração, levando-se em consideração as limitações orçamentárias da Administração deste Tribunal.

Confira, abaixo, em “Arquivos Publicados”, o Edital nº 9/2018 e a Resolução nº 57/2018, na íntegra.

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, entrar em contato com a Diretoria de Recursos Humanos do TJMA – telefones (98)
3261-6150/ 3261-6133.

 

C O N T I N U E  L E N D O
EM http://caxiasonline.com/tj-ma-abre-inscricoes-do-programa-meritus-servidores-do-poder-judiciario-do-maran
hao/


