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Dispõe sobre a substituição dos Oficiais de Justiça e Comissários da Infância e Juventude
do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer os procedimentos referentes à aplicação da Resolução-GP n.º 52/2019, que regulamentou a
ajuda de custo para cumprimento de diligências por Oficial de Justiça e por Comissário da Infância e Juventude.
RESOLVE:
Art. 1º Disciplinar os procedimentos referentes à aplicação da Resolução-GP n.º 52/2019, que regulamentou a ajuda de custo para cumprimento
de diligências por Oficial de Justiça e por Comissário da Infância e Juventude, nos termos desta Portaria.
Art. 2º Será competente para expedição da portaria de substituição:
I – o Chefe da referida unidade e/ou o Diretor do Fórum nas unidades onde houver central de mandados;
II – o Diretor Judiciário na sede do Tribunal de Justiça;
III – o Diretor do Fórum nas demais unidades judiciais.
Art. 3º A designação do substituto deverá obrigatoriamente preceder o período de afastamento do titular, vedada a expedição de portaria com
efeitos retroativos.
Art. 4º Somente poderá ser designado substituto o servidor que estiver em efetivo exercício, com as mesmas atribuições, devendo estar lotado na
mesma unidade funcional do titular.
§1º Inexistindo na unidade servidor que tenha as mesmas atribuições do cargo no qual haverá substituição, o pedido de indicação de servidor de
cargo efetivo diverso ao cargo ocupado pelo servidor a ser substituído deverá ser feito antecipadamente à Presidência do Tribunal.
§2º Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, a indicação poderá recair em servidor efetivo lotado em unidade diversa, desde que seja juntada
a manifestação favorável da chefia imediata do indicado.
Art. 5º Caso a substituição seja em período superior a 30 (trinta) dias, as solicitações de pagamento devem ser feitas a cada 30 (trinta) dias de
afastamento ocorrido.
Parágrafo único. Haverá pagamento por qualquer período de substituição, calculada de forma proporcional ao período de afastamento, limitando-
se a 01 (uma) ajuda de custo por substituição ao mês.
Art. 6º O pedido de pagamento deverá ser solicitado via sistema Digidoc, através da solicitação denominada “PAGAMENTO DE AJUDA DE C
USTO OFICIAL/COMISSÁRIO - EM SUBSTITUIÇÃO”.
Art. 7º O pedido de pagamento de trata o artigo anterior deverá ser instruído com a portaria de afastamento do titular, portaria de substituto, ficha
de frequência e ofício do chefe imediato que conterá os nomes dos servidores (substituto e substituído) e os dias que requer o pagamento da
substituição.
Parágrafo único. A portaria de afastamento, a portaria de substituto e ofício do chefe devem ser expedidos pelo sistema Digidoc com a devida
assinatura digital.
Art. 8º Nos casos de afastamento do titular por folga em virtude de plantão judicial haverá o pagamento de substituição, devendo o pedido estar
instruído com a documentação já informada.
Art. 9º Cabe à Diretoria de Recursos Humanos decidir sobre o pagamento ou não das referidas substituições, pela análise da documentação
encaminhada.
Art. 10. Cabe à Coordenadoria de Pagamento realização dos cálculos devidos pela substituição ocorrida, bem como a efetivação do pagamento.
Art. 11. Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO , em São Luís.

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 16519

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 09/10/2019 11:12 (JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS)

Informações de Publicação

191/2019 11/10/2019 às 12:08 14/10/2019


