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Coroatá, 14 de julho de 2020.
 
 
 
Ao
Excelentíssimo Senhor
Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão
 
 
 
Ref.: Retorno das atividades presenciais
 
 
 

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral de Justiça,

 

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, reitero os termos do

OFC-1VCR-642020, datado de 03/07/2020, e informo o que segue.

 

Por meio das requisições 182010 e 182102, foram solicitados materiais de limpeza e

prevenção da COVID, tendo esse Tribunal encaminhado e chegado, ontem, vinte unidades (500 gramas

cada) de álcool gel para uso geral a 70º INPM, seis unidades (1 litro cada) de álcool líquido para uso

geral a 70º INPM, três galões (5 litros cada) de sabonete líquido, entre outros materiais de limpeza que

não se prestam ao combate específico da COVID-19.

 

Foram encaminhados apenas dois dispensers para álcool em gel destinado à limpeza

das mãos, mas não foi encaminhado álcool em gel ou líquido próprio para a higiene pessoal (limpeza

das mãos).

 

Ressalto o contido no OFC-1VCR-642020, datado de 03/07/2020, no sentido de que o

álcool recebido destina-se à limpeza geral e não pode ser utilizado para higiene pessoal (limpeza

de mãos), pois consta de seu rótulo expressamente a seguinte advertência: “em caso de contato com
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os olhos e a pele lave com água em abundância durante 15 minutos”.

 

Reitero que por meio do Processo Administrativo 177382020, em 03/06/2020 foi

requerido adiantamento para aquisição de serviços para retomada das atividades presenciais no Fórum

da Comarca de Coroatá, todavia, esses valores ainda não foram liberados e o adiantamento para

aquisição de termômetros para retomada das atividades presenciais no Fórum da Comarca de Coroatá

só pode ser feito quando finalizado o processo de aquisição de serviços, segundo norma contábil do

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

 

Informo, por fim, que, publiquei a PORTARIA-TJ-25472020, nos termos do art. 4º-A

da PORTARIA-CONJUNTA-342020, incluído pelo art. 1º da PORTARIA-CONJUNTA-392020,

suspendendo o atendimento presencial e as audiências presenciais, mas mantendo o expediente

normal e o atendimento virtual, como já vinha sendo feito desde o início do plantão extraordinário.

 

A PORTARIA-TJ-25472020 já foi devidamente encaminhada a essa Corregedoria-

Geral.

 

Estas as informações que entendo importante para levar ao conhecimento de Vossa

Excelência.

 

Atenciosamente,

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Diretora do Fórum
1ª Vara de Coroatá
Matrícula 149427
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