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O Doutor Felipe Soares Damous, Juiz de Direito Titular da Comarca de
Pio Xii, respondendo cumulativamente pela Comarca de Olho d'Água
das Cunhãs, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,
 

CONSIDERANDO  comunicação da Coordenadoria de Apoio
Administrativo do Tribunal de Justiça do Maranhão, no sentido da
realização de dedetização, desratização e descupinização em todas as
dependências do prédio do Fórum desta Comarca, que acontecerá a
partir das 15 horas do dia 07 de julho de 2017;
CONSIDERANDO que as  Diretorias dos Fóruns de outras Comarcas
que já passaram por situações similares,  relataram a permanência do
odor dos produtos tóxicos utilizados pelas empresas do ramo, por tempo
superior a 24 horas;
CONSIDERANDO a preocupação com a saúde e o bem estar dos
servidores, jurisdicionados, advogados e todos os que transitam
diariamente pelo Fórum e com o intuito de nos resguardar de eventuais
responsabilidades em casos de crises alérgicas:
RESOLVE:
Artigo 1º. Suspender o expediente forense no dia 07 de julho de 2017, a
partir das 14 horas, mantendo-se, no entanto, o regime de plantão para
apreciar as questões de urgência.
Artigo 2.º - Não haverá suspensão dos prazos processuais o período.
Artigo 3º. Comunique-se à Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão.
                      Dê-se ciência. Publique-se e Cumpra-se.
                      Olho d'Água das Cunhãs (MA), 06 de julho de 2017.
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Documento assinado. OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS, 06/07/2017 11:03 (FELIPE SOARES
DAMOUS)
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