
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 

                                                      DIRETORIA-GERAL 

PORTARIA Nº 020/2021/DG - Manaus, 1º de fevereiro de 2021. 

Prorroga os efeitos da Portaria Nº. 014/2021-DG, que dispensou o 
comparecimento presencial dos colaboradores terceirizados que 
prestam serviços no âmbito da jurisdição do TRT 11, no período 
de 25 a 29.1.2021 e de servidores em regime de plantão presencial 
em até 7 de fevereiro de 2021. 

             O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais e DE ORDEM da Excelentíssima Desembargadora do Trabalho 
MÁRCIA NUNES DA SILVA BESSA, Corregedora Regional do TRT da 11ª Região, no exercício da 
Presidência, e  

CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto Governamental Nº. 43.303, de 25 de janeiro de 2021, 
que dispõe sobre a ampliação da restrição temporária de circulação de pessoas, como medida emergencial 
para enfrentamento da pandemia COVID-19, de modo a garantir a contenção da elevação dos casos, no 
âmbito do Estado do Amazonas, e a consequente redução dos indicadores técnicos referentes à 
transmissibilidade do vírus e de internações na rede pública e privada de saúde, até 7 de fevereiro de 2021, 

 R E S O L V E 

  Art. 1º – PRORROGAR os efeitos da Portaria Nº. 014/2021-DG de 25 de janeiro de 2021, a qual 
dispensou os colaboradores de empresas terceirizadas que prestam serviços no âmbito do TRT11, do 
comparecimento presencial até o dia 7 de fevereiro de 2021, excetuando-se os motoristas que atendem aos 
Desembargadores do Trabalho e os vigilantes noturnos que prestam serviços no âmbito da jurisdição do TRT 
11. 
 
  Parágrafo Primeiro - FICA a critério dos Excelentíssimos Desembargadores do Trabalho a 
decisão quanto ao comparecimento presencial dos motoristas que prestam serviços em seus gabinetes. 
 
 Art. 2º - DISPENSAR os servidores da Seção de Manutenção e Projetos que encontram-se em 
regime de plantão do comparecimento presencial, devendo permanecerem em regime de sobreaviso, até 7 de 
fevereiro de 2021. 

 
 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01 de fevereiro 2021. 
 
 
 

Assinado eletronicamente 
ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA 

Diretor-Geral do TRT11a Região 
irs/rpr 

 
 
 

 


