
 

 

PORTARIA SINDJUS/MA Nº 006

 

 

O Presidente do 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

atribuições estatutárias; 

 

CONSIDERANDO

Secretarias Estaduais de Saúde, que constatou um crescimento

atual, no número móvel de novos infectados pela COVID

 

CONSIDERANDO 

Vigilância Sanitária em

contenção da doença, dentre as quais

(Nota Técnica nº 40/2022/SEI/ANVISA)

 

CONSIDERANDO

contaminação no ambiente de trabalho

 

CONSIDERANDO 

de funcionários do Sindjus/MA.

 

Art. 1º-TORNAR OBRIGATÓRIO 

imediato, até posterior deliberação, 

permanência no âmbito das dependências da sede do Sindjus/MA

Art. 2º- 

Funcionários do SINDJUS

SINDJUS/MA Nº 006/2022 

 

Reinstitui a obrigatoriedade do uso de 
máscaras faciais para ingresso e 
permanência no âmbito das dependências 
da sede do Sindjus/MA. 

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO – SINDJUS/MA, no uso de

 

CONSIDERANDO os dados recentemente colhidos das 

etarias Estaduais de Saúde, que constatou um crescimento

ro móvel de novos infectados pela COVID-19 no Brasil;

CONSIDERANDO as recomendações da Agência Nacional d

Vigilância Sanitária em manter medidas sanitárias não farmacológicas de 

contenção da doença, dentre as quais, destaca-se o uso de máscaras faciais 

(Nota Técnica nº 40/2022/SEI/ANVISA);  

CONSIDERANDO a necessidade de minimizar os riscos de 

contaminação no ambiente de trabalho; 

CONSIDERANDO a utilização de transporte público por parte 

de funcionários do Sindjus/MA. 

R E S O L V E: 

 

TORNAR OBRIGATÓRIO em caráter temporário

deliberação, o uso de máscaras faciais para ingresso e 

permanência no âmbito das dependências da sede do Sindjus/MA

 Comunicar o SINTES/MA, bem como todos os 

Funcionários do SINDJUS/MA. 

Reinstitui a obrigatoriedade do uso de 
máscaras faciais para ingresso e 
permanência no âmbito das dependências 

INDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

, no uso de suas 

dados recentemente colhidos das 

etarias Estaduais de Saúde, que constatou um crescimento, no cenário 

19 no Brasil; 

Agência Nacional de 

manter medidas sanitárias não farmacológicas de 

uso de máscaras faciais 

a necessidade de minimizar os riscos de 

a utilização de transporte público por parte 

em caráter temporário e 

o uso de máscaras faciais para ingresso e 

permanência no âmbito das dependências da sede do Sindjus/MA. 

Comunicar o SINTES/MA, bem como todos os 



 

 

Art. 3º- 

publicação, revogando-se as disposições contrarias

 

 

São Luís

GEORGE DE JESUS

 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

se as disposições contrarias. 

São Luís/MA, 17 de junho de 2022 

 

 

 
GEORGE DE JESUSDOS SANTOS FERREIRA 

Presidente do SINDJUS/MA 

em vigor na data de sua 
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