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qual, em seu art. 1º, alínea “k”, determinou a “suspensão, por prazo indeterminado, da implantação do auxílio saúde de servidores aposentados e 

magistrados ativos e inativos”.
Aqui, importante destacar que esta Presidência, ao observar que a Organização Mundial da Saúde – OMS incluiu pessoas com mais de 

60 (sessenta) anos de idade no grupo de risco do novo coronavírus (Covid-19), bem assim que a grande maioria dos magistrados e servidores 
aposentados deste Poder Judiciário ultrapassam a referida idade e sofrem  perda fi nanceira ao passar para a inatividade , como medida de 
prevenção e a fi m de garantir o acesso ao auxílio-saúde por aqueles que necessitam com maior razão ainda desse tipo de verba, autorizou, 
em caráter excepcional, a implantação da referida vantagem exclusivamente em favor deles, nos termos do que foi deliberado nos processos 
administrativos nos 2020/8652 e 2020/8651, respectivamente.

Dessa maneira, não existe, no momento, amparo jurídico para a pretensão de  pagamento do auxílio-saúde aos magistrados da ativa.
Por tudo acima exposto,  INDEFIRO o pedido apresentado .

Publique-se. Arquive-se.
Maceió/AL, 07 de janeiro de 2021.

Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Processo administrativo nº 2020/14824
Interessado: Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
Assunto: Prorrogação de convênio

DECISÃO

Trata-se de processo administrativo cujo objeto é a prorrogação do Convênio TJAL nº 005/2019, que tem por fi nalidade, nos termos da sua 
cláusula primeira, “a conjugação de esforços, sem qualquer ônus para o Tribunal de Justiça, visando à instalação e o funcionamento do Centro 

Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania, na sede do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor — PROCON/AL (...)”.
O Magistrado José Miranda Santos Júnior, Coordenador do  Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Confl itos — 

NUPEMEC-AL, através do pronunciamento indicado no ID nº 1121446, esclareceu que “os trabalhos não tiveram continuidade, não cumprindo 

assim, com o delineado no referido Convênio  (...)”. 
É, no que importa, o relatório. Decido.
Observa-se que o presente processo foi encaminhado a esta Presidência tão somente para a realização do respectivo juízo discricionário 

acerca do interesse deste Sodalício na prorrogação do Convênio TJAL nº 005/2019.
Dessa maneira, sem a necessidade de maiores digressões, considerando a manifestação apresentada pelo Coordenador do Núcleo Permanente 

de Métodos Consensuais de Solução de Confl itos — NUPEMEC-AL, em sede de um juízo de conveniência e oportunidade, DECIDO pela ausência 

de interesse na prorrogação do Convênio TJAL nº 005/2019.

Publique-se.
Após, à Subdireção Geral para a cientifi cação da entidade convenente, com o posterior arquivamento dos autos.
Maceió/AL, 07 de janeiro de 2021.

Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Subdireção Geral

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2020/6919
Assunto: Aditivo ao Contrato nº 102/2019.

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em Epígrafe, em conformidade com o Parecer nº GPGPJ nº 548/2020 
da lavra do Procurador Geral do TJAL, c/c a Lei nº 8.666/1993, em seu art. 65, II, "d" e §§ 1º, 5º e 6º, AUTORIZO a celebração do 1º Termo Aditivo 
ao Contrato nº 102/2019, fi rmado entre o TJAL e a empresa MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA, tem como objeto a supressão 
de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato nº 102/2019, que tem por objeto a prestação contínua de serviços de manutenção corretiva e 
preventiva em desfi briladores externos automáticos (DEA) do Departamento Médico deste Tribunal e posto médico do Fórum da Capital, com a 
substituição de peças quando necessário. O valor total do contrato sofrerá uma redução de 10% (dez por cento), conforme acordo fi rmado com o 
contratado, passando de R$ 28.999,92 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) para R$ 26.099,96 (vinte e 
seis mil, noventa e nove reais e noventa e seis centavos), com efeitos a partir da assinatura deste aditivo.

No ato da celebração do aditivo aqui tratado é indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, 
declaração que comprove a inexistência de vínculo dos membros da contratada com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, vedadas 
pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012 e nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 
22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ; declaração de inexistência de fato posterior que impeça a empresa de contratar com 
a administração, conforme artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, bem como declaração em que ateste cumprir com o prescrito no art. 27, V, da Lei n° 
8.666/93.

À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 08 de janeiro de 2021.
 
Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

denisemonteiro
Destacar
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SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2019
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/6919)

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a supressão de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato nº 102/2019, que tem por objeto 
a prestação contínua de serviços de manutenção corretiva e preventiva em desfi briladores externos automáticos (DEA) do Departamento Médico deste 
Tribunal e posto médico do Fórum da Capital, com a substituição de peças quando necessário.

DA SUPRESSÃO: O valor total do contrato sofrerá uma redução de 10% (dez por cento), conforme acordo fi rmado com o contratado, passando de 
R$ 28.999,92 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) para R$ 26.099,96 (vinte e seis mil, noventa e nove reais e 
noventa e seis centavos), com efeitos a partir da assinatura deste aditivo.

DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Maceió, Capital do Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer 
dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maceió, 08 de janeiro de 2020.

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
CONTRATANTE

THIAGO FERRAZ BULHÕES VELOSO 
Sócio Administrador da empresa MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA
CONTRATADO

Corregedoria

-  Magistrados -

JUÍZO DE DIREITO DA MAGISTRADOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0002/2021
Processo 0500222-88.2019.8.02.0073 - Processo Administrativo - Magistratura - REQUERENTE: C.C.B. - REQUERIDO: H.G.B.T. - 21. Nesse 

passo, ACOLHO a manifestação de fl s. 231/236, ao passo em que em que determino o encaminhamento do feito ao DCAJ, para dar continuidade ao 
acompanhamento do Plano de Trabalho da 3ª Vara Cível da Capital, por mais 60 (sessenta) dias, e, após a expiração desse prazo, que sejam os autos 
remetidos ao Setor de Inspeções e Correições, para apresentação de novo relatório conclusivo, dando ciência da decisão ao Juízo da 3ª Vara Cível 
da Capital, para conclusão e satisfação do Plano de Trabalho, no prazo assinalado. 22. Encaminhem-se ao Conselho Nacional de Justiça, cópia desta 
decisão; as considerações apresentadas pelos Juízes Auxiliares às fl s. 231/236, bem como o relatório de fl s. 229/230. 23. Cumpridas as determinações 
anteriores, remetam-se os autos conclusos à AEJA para análise dos dados apresentados. 24. Publique-se e cumpra-se. Maceió, 07 de janeiro de 2021. 
Des. Fernando Tourinho de Omena Souza Corregedor-Geral da Justiça

-  Servidores -

JUÍZO DE DIREITO DA SERVIDORES - JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DISCIPLINARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0004/2021
ADV: CLENIO PACHECO FRANCO JÚNIOR (OAB 4876/AL), ADV: JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE (OAB 13077/AL) - Processo 0000488-

26.2018.8.02.0055 - Processo Administrativo Disciplinar em face de Servidor - Processo Administrativo Disciplinar ou SindicânciaJorge Luiz do 
Nascimento - 06. Dessarte, NÃO CONHEÇO do recurso administrativo interposto, em virtude da sua manifesta intempestividade. 07. Decorrido o prazo 
sem quaisquer insurgências, DETERMINO o encaminhamento de Ofícios para a Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas - DAGP, no sentido de registrar 
a penalidade de suspensão no prontuário funcional do servidor público, procedendo-se as anotações de praxe, e ao Departamento Financeiro de 
Pessoal DEFIP, para adoção das providências cabíveis, com o posterior ARQUIVAMENTO dos autos e baixa no sistema. 08. Publique-se. Cumpra-se. 
Satisfeitos os comandos anteriores, arquive-se. Maceió, 07 de janeiro de 2021. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza Corregedor-Geral da Justiça

ADV: GUSTAVO DE MACEDO VERAS (OAB 6035/AL) - Processo 0500044-55.2018.8.02.9004 - Processo Administrativo - Em Face de Servidor do 
TJAL - REQUERIDA: L.S.T. - 06. Nesse passo, ACOLHO integralmente o parecer emanado, ao passo em que DETERMINO que seja ofi ciado à Diretoria 
Adjunta de Gestão de Pessoas, para que conste nos assentos funcionais da referida Servidora, a sua impossibilidade de exercer cargo de liderança, 
bem como pelo arquivamento dos presentes autos, tendo em vista o exaurimento da pretensão. 07. Publique-se. Cumpra-se. 08. Transcorrido o prazo, 
arquivem-se os autos. Maceió, 07 de janeiro de 2021. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza Corregedor-Geral da Justiça

Clenio Pacheco Franco Júnior (OAB 4876/AL)
Gustavo de Macedo Veras (OAB 6035/AL)
Joyce Roque de Almeida Leite (OAB 13077/AL)

-  Serventia Extrajudicial  -

denisemonteiro
Destacar


