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A JUÍZA DE DIREITO ANELISE NOGUEIRA REGINATO, TITULAR
DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COROATÁ E DIRETORA
DO FÓRUM, no uso de suas atribuições legais,
 
 
CONSIDERANDO que a PORTARIA-CONJUNTA-342020 estabelece
protocolos mínimos para retomada das atividades presenciais e para a
reabertura de todos os fóruns e demais unidades prediais que integram o Poder
Judiciário do Estado do Maranhão, observando as medidas necessárias para a
prevenção do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), e dá outras
providências;
 
CONSIDERANDO que a PORTARIA-CONJUNTA-392020 alterou a
PORTARIA-CONJUNTA-342020 para autorizar a suspensão da retomada do
atendimento e prática de atos presenciais dos Fóruns e prédios do Poder
Judiciário do Estado do Maranhão que ainda não disponham de termômetros
digitais para aferição à distância da temperatura das pessoas para ingresso em
suas dependências;
 
CONSIDERANDO 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;
 
CONSIDERANDO que os valores do adiantamento ainda não foram liberados
e que 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 interna
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;
 
 
RESOLVE

 
 

Art. 1º. SUSPENDER  a retomada do atendimento presencial a
jurisdicionados e a realização de audiências presenciais no Fórum da Comarca de Coroatá até
que seja liberado o valor respectivo para a aquisição de termômetros digitais para aferição à
distância da temperatura das pessoas para ingresso em suas dependências.
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Art. 2º. Continuam sendo realizados normalmente os expedientes internos,

assim como o atendimento aos jurisdicionados por todos os meios tecnológicos disponíveis, a
exemplo de e-mail, telefone e WhatsApp.

 
DIRETORIA DO FÓRUM, 14 de julho de 2020.

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