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PORTARIA N° 1/2016.
 
 

Regulamenta o funcionamento da Comissão de Atenção Prioritária
do 1° Grau, instituída pela Resolução n°194/2014 - CNJ.

 
 
Os membros titulares da Comissão de Atenção Prioritária do 1° Grau, no exercício da
prerrogativa de estabelecer regras mínimas de funcionamento desta Comissão, estabelecem o
seguinte:
 
Art.1° Fica estabelecido que, ordinariamente, a Comissão de Atenção Prioritária do 1° Grau se
reunirá na segunda sexta-feira de cada mês, para discutir e deliberar sobre a pauta previamente
elaborada ou, ainda, qualquer tema apresentado na ocasião por seus membros.
§1°. Caso a segunda sexta-feira do mês caia num feriado ou ponto facultativo, bem como, caso
haja impedimento insuperável por parte de mais de 2 (dois) membros, a reunião, de plano fica
redesignada para a terceira sexta-feira do mesmo mês.
§2°. No cômputo da quantidade de participantes impedidos de participação na reunião, ordinária
ou extraordinária, levar-se-á em conta a possibilidade ou impossibilidade de presença dos
membros suplentes, em substituição aos titulares faltantes. 
 
Art.2° A Comissão poderá reunir-se extraordinariamente em face de solicitação de qualquer um
dos membros, titulares ou suplentes, mediante requerimento fundamentado, dirigido ao (a)
presidente da Comissão, que informará e sugerirá aos demais membros, respectivamente, a pauta
da reunião e uma data, observando prazo razoável.
Parágrafo único. Nos casos em que a necessidade de reunião extraordinária for detectada pelo (a)
presidente da Comissão, este (a) deverá informar aos demais membros a pauta da reunião e
sugerir uma data.
 
Art.3° A pauta, elaborada pelo (a) presidente da Comissão, conterá assuntos propostos por este
(a) e pelos membros, titulares ou suplentes.
§1°. A proposta de pauta sugerida por membros da Comissão deverá ser encaminhadas no prazo
máximo, de 7 (sete) dias da realização da reunião.
§2°. No prazo máximo de 4 (quatro) dias da realização da reunião, o (a) presidente da Comissão
deverá encaminhar aos demais membros, inclusive suplentes,  o teor da pauta elaborada.
§3°. Se a pauta tiver sido sugerida por membro suplente, mesmo se confirmada a presença do
titular, aquele deverá se fazer presente, para explicar e defender a pauta sugerida.
 
Art.4° Ao final de cada reunião, deverá ser elaborada uma ata, que será apreciada e assinada
pelos membros participantes, preferencialmente no final da reunião, ou, excepcionalmente, na
reunião seguinte.
Parágrafo único. Caso a Ata seja apresentada apenas na reunião seguinte e algum dos membros
não se fizer presente, a secretaria providenciará a sua assinatura.
 



Art.5° A efetivação das deliberações aprovadas pela Comissão será realizada por qualquer dos
membros, com o apoio da secretaria da Assessoria de Gestão Estratégica do TJMA.
 
Art.6° As comunicações entre os membros da Comissão dar-se-á através de todo e qualquer meio
hábil, tais como e-mail, digidoc, telefone, mensagem eletrônica.
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