










 
Ano 13 – nº 164/2021 Data de Disponibilização: quinta-feira, 13 de maio 

15 Caderno I – Administrativo Data de Publicação: sexta-feira, 14 de maio 
 

 
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Lei Federal nº 11.419/2006, art. 4º e Resolução TJ/OE nº 10/2008. 

 

Valor:  R$ 559,90 (quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos); PRAZO:  O prazo do contrato é de até 150 (cento e 

cinquenta) dias, contado da data da formalização do contrato e publicação de seu extrato no Diário da Justiça Eletrônico; PARTE RS 
Comércio de Materiais e Serviços Ltda.; PROCESSO: 2020-628538.  

  

  
  

id: 3795045  

 

  
DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, ATOS NEGOCIAIS E CONVÊNIOS  

INSTRUMENTO: Termo nº 003/0193/2021; CELEBRAÇÃO: Em 12/05/2021; FUNDAMENTO: § 8º do art. 226 da Constituição 
Federal, artigo 5° da Lei n° 13.022/ 2014, artigo 2° da Lei Complementar n° 100/2009; OBJETO: O presente Protocolo de 

Intenções tem por objeto a cooperação mútua entre os partícipes para a atuação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO no 
Programa "Ronda Maria da Penha - Guarda Protetiva", cuja principal atribuição será o atendimento e monitoramento das mulheres 

com as Medidas Protetivas de Urgência deferidas pelo Poder Judiciário, bem como a fiscalização de seu cumprimento pelos 
agressores, nas áreas de competência dos I, V e VI Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; PRAZO: 24 (vinte e 

quatro) meses, a contar da data da publicação; PARTE GUARDA MUNICIPAL; PROCESSO: 2020-682040.  
  

 

Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas  

  

id: 3765534 

  

 
AVISO DGPES Nº 04/2021 

 
OPÇÃO PARA ALTERAR A PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - MODALIDADES CARTÃO 

 
O Diretor-Geral de Gestão de Pessoas, GABRIEL ALBUQUERQUE PINTO, considerando o disposto no Ato Normativo TJ nº 10/2014, e 

no uso de suas atribuições legais, A V I S A que, no período de 26/04/2021 a 31/05/2021, os servidores poderão optar pela 
percepção dos auxílios alimentação/refeição em uma das modalidades abaixo: 

Pecúnia 100% 
Cartão alimentação 100% 

Cartão refeição 100% 
Cartão alimentação 50% e cartão refeição 50%  

Os servidores interessados em exercer a mencionada opção deverão, no período acima acessar o Portal de Magistrados e Servidores 
e selecionar a tela: 

<< Opção Auxílio Alimentação/Refeição - Cadastrar >>. 
Para continuar recebendo o benefício na modalidade que vem percebendo atualmente, não é necessária qualquer manifestação.  

ATENÇÃO: A opção, uma vez efetivada, não poderá ser modificada após o dia 31/05/2021 e terá validade a partir do crédito de 
JULHO/2021, somente podendo ser alterada quando for aberto novo prazo. 

Os servidores requisitados, detentores de função de confiança neste Tribunal, que manifestarem nova opção, deverão, 
obrigatoriamente, se manifestar quanto a não percepção de auxílio de natureza semelhante no órgão de origem, nos termos do 

art. 1º, inciso III do Ato Normativo nº 10/2014, acessando o Portal de Magistrados e Servidores, no caminho acima citado. 

 
GABRIEL ALBUQUERQUE PINTO 

Diretor-Geral de Gestão de Pessoas 
 

 
  

id: 3794755 

  
 

PROCESSO SEI nº 2020-0659526 
ASSUNTO: INCORPORAÇÃO CARGO COMISSÃO/ FUNÇÃO GRATIFICADA 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA MARTINS BRUM BRAGA, MATRÍCULA Nº 17085. 
DESPACHO 

 
Por todo o exposto, não conheço do pedido, em face da ocorrência da preclusão administrativa, pois a incorporação em questão já 

fora indeferida, inclusive em sede de apelação, no processo nº 2011-28504, tornando a decisão irretratável, e, assim, passível de 
alteração apenas em caso de ocorrência de fato novo, nos termos do artigo 64, II, da Lei nº 5.427/2009, não apresentado nesta  

oportunidade. 
É de se ressaltar que os valores da gratificação pela função exercida, recebidos pela servidora posteriormente à dispensa, foram 

devolvidos por ela em folha de pagamento de forma parcelada, como informa a Divisão de Pagamento de Pessoal, como já 
informado anteriormente nos autos acima referidos.  

Publique-se. 
 

GABRIEL ALBUQUERQUE PINTO 
Diretor-Geral de Gestão de Pessoas 

 

 




