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Dispõe sobre o Plano de Contingenciamento de
Despesas no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Maranhão em decorrência do impacto
econômico resultante das medidas protetivas
adotadas em todo territorial nacional visando
diminuir a transmissão do novo Coronavírus
(COVID-19).

 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, LOURIVAL DE JESUS
SEREJO SOUSA, no uso de suas atribuições legais, regimentais,
 

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções 313 de 19 de março de
2020, 314 de 20 de abril de 2020 e 318 de 07 de maio de 2020, todas do Conselho
Nacional de Justiça;

 
 
CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Maranhão, pelo Decreto nº

35.672 de 19 de março de 2020, declarou situação de calamidade no Estado do
Maranhão em virtude do aumento do número de infecções pelo vírus H1N1, da
existência de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19, bem como da
decorrência de chuvas intensas nos municípios que especifica;

 
 
CONSIDERANDO os impactos econômicos que poderão afetar a situação

fiscal do Estado do Maranhão, com eventual queda arrecadatória e possível impacto
na capacidade de transferências de recursos financeiros, constitucionais e de fluxo
financeiro para pagamentos de obrigações e passivos assumidos pelo governo com
despesas correntes, de capital, encargos previdenciários, inversões financeiras,
serviços da dívida, entre outros;

 
 
CONSIDERANDO a necessidade da implementação de medidas no

sentido de buscar o equilíbrio orçamentário e financeiro do Tribunal, bem como a
necessidade de contingenciamento de gastos por parte desta Corte de Justiça;

 
 
RESOLVE,
 
 
Art. 1º Instituir o Plano de Contingenciamento de Despesas no âmbito do

Tribunal de Justiça do Maranhão, com o objetivo de promover ações que reduzam os
gastos públicos e resultem em economia para a Instituição.

 
Art. 2º Determinar a adoção, sem prejuízo de outras providências que se
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mostrarem pertinentes para o combate às consequências sociais e econômicas
causadas pela pandemia provocada pelo COVID-19, a partir de 15 de junho até 30 de
setembro de 2020, das medidas adiante relacionadas, que podem ser suspensas, no
todo ou em parte, caso haja regressão da situação vigente, ou prorrogadas se assim
mostrar-se necessário:

§ 1º Das despesas com pessoal:
I – suspensão da concessão de abono de permanência;
II – suspensão do pagamento de hora extra, exceto por determinação da

Presidência, diante da estrita necessidade dos serviços;
III – suspensão do pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária

(GAJ), até que seja permitida a presença física de servidores no turno de oito horas
de expediente, excluídos os servidores do setor de Tecnologia da Informação que
atualmente desenvolvem trabalhos fundamentais para implementação de projetos
estratégicos do Tribunal de Justiça do Maranhão;

IV – suspensão da concessão de licença com vencimentos para
participação em cursos de Pós-Graduação, lato ou stricto sensu.

§ 2º Das despesas com investimento e custeio:
I – realizar o contingenciamento dos investimentos na área de tecnologia

da informação, exceto em casos indispensáveis;
II – realizar o contingenciamento nas despesas com consultoria técnica;
III – realizar o contingenciamento da aquisição de materiais de consumo;
IV – racionalizar a liberação de materiais de almoxarifado;
V – racionalizar o consumo de água, energia elétrica, telefonia (fixa e

móvel) e correios;
VI – revisar os contratos vigentes até o seu término, inclusive dos

essenciais, com vistas à redução linear, no percentual de 25% (vinte e cinco por
cento), dos valores globais contratados;

VII – limitar o gasto com combustível a 50% (cinquenta por cento) do valor
realizado no exercício de 2019, dentro do prazo desta Portaria;

VIII – revisar as normas sobre a utilização de veículos, readequando sua
disponibilidade segundo as necessidades dos diferentes setores, de forma equitativa;

IX – revisar os contratos de terceirização, com vistas ao cumprimento do
disposto no inciso VI deste artigo;

X – suspender a concessão de passagens aéreas, salvo por estrita
necessidade do serviço, a critério da Presidência;

XI – suspender a concessão de diárias, exceto para deslocamento dentro
do Estado para manutenção, fiscalização, trabalhos correcionais, plantão judiciário e
por necessidade do serviço, a critério da Presidência;

XII – vedar a celebração de novos contratos de qualquer natureza, ou
ainda, de aditivos contratuais que importem em aumento quantitativo ou qualitativo
dos contratos já existentes, à exceção daqueles necessários à realização dos
objetivos estratégicos do Poder Judiciário, a critério da Presidência;

 
Art. 3º Caberá aos gestores de contratos entabular negociações junto aos

fornecedores objetivando o cumprimento do contido no inciso VI, §2º, do artigo 2º
desta Portaria.

 
Art. 4º Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser submetidos à

Estado do Maranhão
Poder Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

_

 
 

PORTARIA-GP - 4502020 / Código: D7A0853B1E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

2

http://www.tjma.jus.br/validadoc.php


deliberação da Presidência.
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 
Publique-se.
 

                  PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLOVIS BEVILACQUA” DO ESTADO DO
MARANHÃO, em São Luís.

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954
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