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Lista de Convênios e Termos

TipoNúmero Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

TCT 04/2019
O TJAC  concede  por  empréstimo  ao  Educandário  Santa  Margarida,  o  veículo  COD RENAVAM
00194376605  CHASSI  98BD119307A1064097  -  Espécie/tipo  PAS/AUTOMOVEL/NÃO  APLICA  -
Marca/Modelo FIAT/DOBLO ELX 1.4, ÁLCOOL/GASOL, ANO 2009/2010, cor cinza.

EDUCANDÁRIO SANTA
MARGARIDA 30/04/2019 30/06/2019 0001487-40.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa Encerrado

TCT S/N

O presente TERMO tem por objeto promover em conjunto a reforma parcial do Fórum Des. Vieira
Ferreira,  consistente  na  retirada  de  infiltrações  e  danos  no  telhado  do  prédio,  assim  como  a
construção de um muro de concreto e na compactação e pavimentação do pátio lateral do imóvel,
tudo nos termos do que foi descrito no OF. PRESI. Nº 96, de 08 de fevereiro de 2019, da lavra do
Des. FRANCISCO DJALMA.

Prefeitura Municipal de
Sena Madureira 01/04/2019 01/10/2019 0001480-48.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Encerrado

TCT s/n
Promover em conjunto a reforma parcial do Fórum da Comarca de Epitaciolândia, especialmente os
serviços  de  retirada  de  infiltrações,  impermeabilização  e  recuperação  de  danos  na  cobertura  do
prédio, reforço de drenagem, além de sua pintura parcial.

Prefeitura Municipal de
Epitaciolândia 09/04/2019 09/10/2019 0002611-58.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 13/2019
O presente TERMO tem por objeto promover entre os partícipes a reforma parcial predial do Fórum
da Comarca de Senador Guiomard, Fórum Des. Ananias Gadelha Filho, situado na Av. Castelo
Branco - Centro, em conformidade com o memorial descritivo e orçamento.

PREFEITURA DE SENADOR
GUIOMARD 27/06/2019 26/12/2019 0003064-53.2019.8.01.0000 0 Maria Goreth Em

execução

TCT 32/2019
O presente TERMO tem por objeto promover entre os partícipes a reforma parcial do Fórum da
Comarca do Município de Assis Brasil, situado na Rua Dom Giocondo Maria Grotti, nº 281, Centro,
em Assis Brasil – Acre, em conformidade com o memorial descritivo e orçamento.

Prefeitura Municipal de
Assis Brasil 26/08/2019 26/02/2020 0003485-43.2019.8.01.0000 1 Thays Souza Em

execução

TCT 10/2019
Estabelecer um programa de cooperação entre a Empresa UFAC Florestal Júnior e o Tribunal de
Justiça do Estado do Acre, tendo em vista o desenvolvimento de atividades de treinamento a
pessoas em cumprimento de medidas alternativas que possuem processos em andamento na Vara
de Execução de Penas Alternativas – VEPMA e que cometeram delitos voltados ao meio ambiente.

EMPRESA UFAC FLORESTAL
JÚNIOR 03/05/2019 02/05/2020 0002904-28.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 05/2019
Promover em conjunto a reforma parcial do Fórum da Comarca de Plácido de Castro, especialmente
os serviços de retirada de infiltrações, e pintura em paredes internas e externas, impermeabilização
e recuperação de danos na cobertura do prédio, construção de muro lateral de fechamento com
portão de acesso

PREFEITURA DE PLÁCIDO
DE CASTRO 07/05/2019 06/05/2020 0003004-80.2019.8.01.0000 1 Thays Souza Em

execução

TCT 007/2019
Tem por objeto a cooperação técnica entre o TJAC e a SEE, para oferecer a comunidade escolar
pública estadual, palestras e atendimentos na área de saúde, instrumentos para efetivação do
Programa Escola Aberta, nas Escolas da Rede Estadual no município de Rio Branco.

Secretaria de Estado de
Educação e Esporte - SEE 08/05/2019 08/05/2020 0003782-50.2019.8.01.0000 0 Maria Goreth Em

execução
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TipoNúmero Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

CIM 01/2019
Dar continuidade às atividades do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Rio
Branco,  no  sentido  de  prevenir  conflitos  por  meio  da  mediação,  orientar  os  cidadãos  sobre  seus
direitos, ingressar com ações judiciais; buscar a interação da comunidade junto aos órgãos públicos
e promover palestras sobre diversos temas de interesse da coletividade, dentre outras atividades.

Prefeitura Municipal de Rio
Branco - PMRB 04/02/2019 29/05/2020 0005451-75.2018.8.01.0000 1 Rodrigo

Queiroz
Em

Execução

TCT 09/2019 O presente ACORDO tem como objetivo proporcionar estágio extracurricular NÃO REMUNERADO,
por acadêmicos comprovadamente matriculados e frequentando a IES.

União Educacional do Norte
- Uninorte 07/06/2019 07/06/2020 0002356-03.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

TCT 23/2019

OBJETO:  O presente Termo tem por  objeto  a  cooperação entre  os  partícipes  a  fim de oportunizar
aos reeducandos condenados pela prática de delitos de trânsito e que se encontram inseridos no
programa de  Prestação  de  Serviço  à  Comunidade  (PSC),  sob  a  responsabilidade  da  Vara  de
Execuções de Penas e Medidas Alternativas – VEPMA possam desenvolver a PSC em instituições
ligadas  a  área  de  trânsito  possibilitando  a  sua  ressocialização  e  o  atingimento  do  caráter
pedagógico da medida.

Departamento estadual de
Trânsito - DETRAN 30/07/2019 30/07/2020 0003772-06.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCU 06/2019
Pelo presente Instrumento o cedende cede ao cessionário acima aludido, o uso do equipamento de
informática,  pertencente  ao  patrimônio  do  cedente,  abaixo  especificado:  01  CPU  Itautec  Infoway
027488 01 Monitor Itautec Infoway 026238 01 Teclado Positivo 032102 01 Estabilizador TS Sahara
Micro – TS 021596 01 Impressora Xerox Phaser 3250 036671 01 Scanner EPSON 047255

Secretaria de Estado da
Justiça e Segurança Pública

- SEJUSP
12/09/2019 12/09/2020 0004638-14.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TED 40/2019 Constitui objeto do presente Termo o fornecimento de treinamento em Certificação Digital.- Tribunal de Contas do
Estado do Acre - TCE 11/10/2019 11/10/2020 0000546-90.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

Execução

TCT 22/2019

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica estabelecer parcerias entre os órgãos e
instituições signatárias, para o desenvolvimento de ações com vistas a implementação do Projeto
Cidadão,  no  âmbito  de  todo  o  Estado  do  Acre,  com a  disponibilização  de  serviços  públicos
necessários, especialmente aqueles relacionados ao atendimento social, como de assistência à
saúde,  emissão  de  documentos,  psicológicos,  segurança,  educacional,  assistência  jurídica,
distribuição de justiça e deslocamento de pessoal, dentre outros.

Poder Executivo do Estado
do Acre - Governo 16/07/2019 16/12/2020 0005345-79.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 21/2019

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica estabelecer parcerias entre os órgãos e
instituições signatárias, para o desenvolvimento de ações com vistas a implementação do Projeto
Cidadão, no âmbito do Município de Senador Guiomard, com a disponibilização de serviços públicos
necessários, especialmente aqueles relacionados ao atendimento social, como de assistência à
saúde,  emissão  de  documentos,  psicológicos,  segurança,  educacional,  assistência  jurídica,
distribuição de justiça e deslocamento de pessoal, dentre outros.

PREFEITURA DE SENADOR
GUIOMARD 27/06/2019 27/12/2020 0005064-26.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 01/2019

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica a autorização para que o Estado do Acre
promova a cessão de servidores com ônus para o órgão de origem, respeitada, em cada caso, a
análise  de  conveniência  e  oportunidade,  através  de  compromisso  de  conjugação  de  mútuos
esforços para intercâmbios de servidores, sistemas de informação e de capacitação e suporte
técnico,  nas  áreas  de  pessoal  e  gestão  administrativa,  a  fim  de  promover  reciprocamente  o
interesse público, conforme dispõe o art. 141, inciso III , da Lei Complementar nº 39, de 29 de
dezembro de 1993.

Poder Executivo do Estado
do Acre - Governo 03/06/2019 31/12/2020 0004022-39.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

TCT 03/2019

O presente termo tem como objeto a cessão, sob demanda, de equipe multidisciplinar, técnicos e
especialistas em Segurança do Trabalho (médico, engenheiro, perito, técnico e/ou especialista)
quando necessário a realização de vistorias e a emissão de laudos diagnósticos para servidores
deste  Poder  em  condições  de  trabalho  insalubre,  bem  como  de  profissionais  para  suporte  na
elaboração  das  informações  a  serem  prestadas  ao  e-Social.

Prefeitura Municipal de Rio
Branco - PMRB 24/09/2019 31/12/2020 0007721-09.2017.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução
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TCT 43/2019
Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, a permissão de acesso virtual ao
Portal do Sistema de Automação do Judiciário - E-SAJ aos servidores do Instituto de Administração
Penitenciária do Estado do Acre, devidamente autorizados.-

Instituto de Administração
Penitenciária do estado do

Acre – IAPEN
02/01/2020 02/01/2021 0007463-28.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 02/2019

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a cessão de uma sala (espaço físico) nas
dependências do Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN, autarquia Estadual,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 09.061977/0001-93, situada na
Av. Getúlio Vargas, nº 1230 – Bosque, para implantação do Núcleo de Reeducação da Comarca de
Rio Branco – Unidade Prisional Francisco de Oliveira, nos termos da legislação vigente.

Instituto de Administração
Penitenciária do estado do

Acre – IAPEN
27/02/2019 27/02/2021 0001284-78.2019.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 01/2019

O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços, por meio da cessão de servidores,
recíproca  entre  as  partes,  visando  à  manutenção  dos  serviços  de  combate  a  violência  e  a
criminalidade na Comarca de Brasiléia, requerendo uma resposta mais rápida por parte da Justiça,
fortalecendo  o  quadro  de  pessoal  desta  Comarca,  bem  como,  dando  maior  celeridade  aos
processos.

Prefeitura Municipal de
Brasiléia 27/02/2019 27/02/2021 0008875-28.2018.8.01.0000 0 Maria Goreth Em

execução

TCT 15/2019 Serviço voluntário dos acadêmicos da Faculdade UNIMETA nas unidades jurisdicionais do TJAC União Educacional Meta -
FAMETA 04/07/2019 04/07/2021 0004333-30.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

TCT 29/2019 Pelo presente Instrumento o TJAC concede à PMAC permissão de uso do Sistema “Malote Digital”,
visando à troca eletrônica de correspondências oficiais.

Polícia Militar do Estado do
Acre - PMAC 29/07/2019 29/07/2021 0004307-32.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 28/2019 Estágio Obrigatório/Suprevisionado Fundação Universidade
Federal do Acre - UFAC 09/08/2019 09/08/2021 0001242-29.2019.8.01.0000 0 Maria Goreth Em

execução

TCT 16/2019 Serviço voluntário dos acadêmicos da UNIP nas unidades jurisdicionais do TJAC
Associação Unificada

Paulista de Ensino
Renovado Objetivo - UNIP

09/08/2019 09/08/2021 0004338-52.2019.8.01.0000 0 Gorete
Feitosa

Em
execução

TCT 24/2019 Serviço voluntário dos acadêmicos da UFAC nas unidades jurisdicionais do TJAC Fundação Universidade
Federal do Acre - UFAC 09/08/2019 09/08/2021 0004328-08.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

TCT 26/2019 Serviço voluntário aos acadêmicos da FAAO nas unidades jurisdicionais do TJAC Faculdade da Amazônia
Ocidental - FAAO 09/08/2019 09/08/2021 0003757-37.2019.8.01.0000 0 Maria Goreth Em

execução

TCT 27/2019 Serviço voluntário aos acadêmicos da Faculdade Euclides da Cunha nas unidades jurisdicionais do
TJAC

Faculdade Euclides da
Cunha 09/08/2019 09/08/2021 0004259-73.2019.8.01.0000 0 Maria Goreth Em

execução

TCT 25/2019 Serviço voluntário aos acadêmicos da Faculdade Pitágoras Rio Branco nas unidades jurisdicionais
do TJAC

FACULDADE PITÁGORAS
RIO BRANCO 09/08/2019 09/08/2021 0004433-82.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

TCT 31/2019 Serviço voluntário aos acadêmicos da Faculdade da Amazônia de rio branco - UNAMA, nas unidades
jurisdicionais do TJAC

FACULDADE DA AMAZÔNIA
- UNAMA 09/08/2019 09/08/2021 0004339-37.2019.8.01.0000 0 Maria Goreth Em

execução

TCT 30/2019 Serviço voluntário
Centro Universitário da

Grande Dourados -
UNIGRAN

12/08/2019 12/08/2021 0004329-90.2019.8.01.0000 0 Gorete
Feitosa

Em
execução

TCT 34/2019

Constitui objeto do presente TERMO a conjugação de esforços entre os partícipes no sentido da
manutenção  do  projeto  denominado  EXPRESSINHO,  que  objetiva  estimular  a  conciliação  de
conflitos  entre  empresas  e  consumidores/usuários,  antes  do  ajuizamento  de  ação  judicial  e  dar
maior agilidade aos feitos em tramitação no Foro de Rio Branco, em que a ENERGISA figure como
requerida, sem ônus para o PODER JUDICIÁRIO.

Companhia de Eletricidade
do Acre - ELETROACRE,

empresa do grupo
ENERGISA

15/08/2019 15/08/2021 0006266-38.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em
execução
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TCT 33/2019

Prestação de serviço voluntário nas Unidades Jurisdicionais e Administrativas do Poder Judiciário
visando promover a relação teoria e prática e de igual modo colaborar na formação profissional dos
acadêmicos, estimular a consciência e responsabilidade social, a solidariedade e a cooperação na
melhoria da prestação jurisdicional, em consonância com o disposto na Lei Federal n. 9.608 de 18
de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço voluntário e com a Portaria nº 613 de 18 de maio
de 2015 que institui e regulamenta o serviço voluntário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Acre.

Instituto de Educação
Ciência e Tecnologia do

Vale do Juruá - IEVAL
23/08/2019 23/08/2021 0004336-82.2019.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

TCT 35/2019 O presente Termo tem por objeto a conjunção de esforços, objetivando a cessão de barco (canoa
em alumínio), juntamente com barqueiro, para auxiliar as atividades judiciárias na região ribeirinha. Prefeitura Municipal de Feijó 26/08/2019 26/08/2021 0000472-36.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 37/2019

Constitui objeto do presente Termo, a cooperação entre os partícipes, visando à prestação de
serviço  voluntário  nas  Unidades  Jurisdicionais  e  Administrativas  do  Poder  Judiciário  visando
promover  a  relação  teoria  e  prática  e  de  igual  modo  colaborar  na  formação  profissional  dos
acadêmicos, estimular a consciência e responsabilidade social, a solidariedade e a cooperação na
melhoria da prestação jurisdicional, em consonância com o disposto na Lei Federal n. 9.608 de 18
de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço voluntário e com a Portaria nº 613 de 18 de maio
de 2015 que institui e regulamenta o serviço voluntário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Acre.

União dos Cursos
Superiores SEB LTDA -

UniSEB
17/09/2019 17/09/2021 0004335-97.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

TCT 36/2019

Constitui objeto do presente Termo, a cooperação entre os partícipes, visando à prestação de
serviço  voluntário  nas  Unidades  Jurisdicionais  e  Administrativas  do  Poder  Judiciário  visando
promover  a  relação  teoria  e  prática  e  de  igual  modo  colaborar  na  formação  profissional  dos
acadêmicos, estimular a consciência e responsabilidade social, a solidariedade e a cooperação na
melhoria da prestação jurisdicional, em consonância com o disposto na Lei Federal n. 9.608 de 18
de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço voluntário e com a Portaria nº 613 de 18 de maio
de 2015 que institui e regulamenta o serviço voluntário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Acre.

INSTITUTO DE ENSINO
SUPERIOR E TECNOLÓGICO

DO ACRE - IESTEC
17/09/2019 17/09/2021 0006893-42.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

TCT 38/2019

O presente Acordo tem por objeto a conjunção de esforços para a integração dos sistemas de
processos  digitais  do  Tribunal  de  Justiça  e  da  Procuradoria  Geral  do  Município,  vinculados  à
plataforma SAJ – Sistema de Automação da Justiça, regulamentando as formas de cooperação para
a  efetiva  integração  e  a  utilização  dos  sistemas  de  processos  digitais  do  TJAC  (e-SAJ)  e  da
Procuradoria  Geral  do Município  –  PGM (PGM-Net),  vinculados à  plataforma SAJ  –  Sistema de
Automação  da  Justiça,  bem como a  racionalização  e  a  redução  de  custos  na  tramitação  de
processos em que seja parte o Município de Rio Branco, além do compartilhamento na utilização do
Sistema de Malote Digital, visando o fluxo eletrônico de documentos oficiais.

Procuradoria-Geral do
Município de Rio Branco -

PGM/RB
24/09/2019 24/09/2021 0004206-92.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCU 39/2019
O Termo de Cessão de Uso terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua
publicação no  Diário  Oficial  do  Estado e  Diário  da  Justiça  Eletrônico,  podendo ser  prorrogado nos
limites legais, mediante formalização de Termo Aditivo, após entendimento prévio das partes, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência.

Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Sul 01/10/2019 01/10/2021 0007179-20.2019.8.01.0000 0 Sérgio

Francalino
Em

execução

CIF S/N
O presente convênio, com caráter de reciprocidade institucional, tem por objetivo regulamentar os
termos e condições para que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre integre o CONSELHO DOS
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.

CONSELHO DOS TRIBUNAIS
DE JUSTIÇA 16/10/2019 16/10/2021 0007854-80.2019.8.01.0000 0 Sérgio

Francalino
Em

execução

CIF 101/2019
O presente Convênio tem por objeto a "Instalação de sistema de videoconferência no âmbito do
Tribunal  de  Justiça  do  Acre  ,  de  modo  a  interligar  todas  as  varas  criminais  do  estado  e
implementação dos Projetos Visita Virtual e Audiências Virtuais no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Departamento Penitenciário
Nacional - DEPEN 14/11/2019 11/05/2022 0006279-37.2019.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução
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TCT 12/2019

O presente Termo tem por objeto a conjunção de esforços entre os Poderes Executivo e Judiciário
com o intuito de fortalecer a segurança institucional do Poder Judiciário, e, como resultado, de todo
o  Estado,  com  o  chamamento  de  praças,  oficiais  intermediário  e  subalternos,  Major  e  demais
oficiais superiores da Polícia Militar,  conforme disposto na Lei Complementar Estadual n.º 305, de
08 de outubro de 2015, que cria o Corpo Voluntário de Militares do Estado da Reserva Remunerada
que dispõe sobre a convocação dos inscritos para serviço ativo em caráter transitório.

Poder Executivo do Estado
do Acre - Governo 01/01/2019 01/01/2024 0002940-70.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 003/2019
O presente  instrumento  tem por  objetivo  regulamentar  o  estabelecimento,  pelo  BANCO,  dos
critérios para abertura de contas-depósitos específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de
rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pelo TJAC,
bem como viabilizar o acesso do TJAC aos saldos e extratos das contas abertas.

Banco do Brasil S.A. - BB 11/04/2019 11/04/2024 0002114-06.2019.8.01.0000 0 Rodrigo
Queiroz

Em
execução

TCT 11/2019 Pelo presente Instrumento o TJAC concede ao ISE permissão de uso do Sistema “Malote Digital”,
visando à troca eletrônica de correspondências oficiais.

Instituto Sócio-educativo do
estado do Acre - ISE 15/05/2019 15/05/2024 0003142-47.2019.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

ACC 17/2019
O presente ACORDO tem como objetivo estabelecer as bases de uma cooperação recíproca que
permita  a  promoção  e  realização  de  atividades  de  interesses  comuns  e  benefício  mútuo  -
Intercâmbio. Com vistas a realização de atividades e eventos acadêmicos, intercâmbio e outros de
interesse comum.

Faculdade da Amazônia
Ocidental - FAAO 27/05/2019 27/05/2024 0004238-68.2017.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

TCT 19/2019

Constitui objeto do presente Termo, a cooperação entre os partícipes, visando à prestação de
serviço  voluntário  nas  Unidades  Jurisdicionais  e  Administrativas  do  Poder  Judiciário  visando
promover  a  relação  teoria  e  prática  e  de  igual  modo  colaborar  na  formação  profissional  dos
acadêmicos, estimular a consciência e responsabilidade social, a solidariedade e a cooperação na
melhoria da prestação jurisdicional, em consonância com o disposto na Lei Federal n. 9.608 de 18
de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço voluntário e com a Portaria nº 613 de 18 de maio
de 2015 que institui e regulamenta o serviço voluntário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Acre.

União Educacional do Norte
- Uninorte 18/06/2019 18/06/2024 0004257-06.2019.8.01.0000 0 Maria Goreth Em

execução

TCT 202019

Constitui objeto do presente Termo, a cooperação entre os partícipes, visando à prestação de
serviço  voluntário  nas  Unidades  Jurisdicionais  e  Administrativas  do  Poder  Judiciário  visando
promover  a  relação  teoria  e  prática  e  de  igual  modo  colaborar  na  formação  profissional  dos
acadêmicos, estimular a consciência e responsabilidade social, a solidariedade e a cooperação na
melhoria da prestação jurisdicional, em consonância com o disposto na Lei Federal n. 9.608 de 18
de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço voluntário e com a Portaria nº 613 de 18 de maio
de 2015 que institui e regulamenta o serviço voluntário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Acre.

Sociedade de Ensino
Superior do Acre - AESACRE 18/06/2019 18/06/2024 0004258-88.2019.8.01.0000 0 Maria Goreth Em

execução

TCT S/N

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a colaboração e cooperação entre o
Tribunal de Contas do Estado do Acre, por intermédio de sua Escola de Contas e o Tribunal de
Justiça do Estado do Acre, por intermédio de sua Escola do Poder Judiciário, visando à realização de
eventos  de  capacitação,  aperfeiçoamento  e  qualificação  profissional  para  servidores  públicos,
Conselheiros  e  Magistrados.

Tribunal de Contas do
Estado do Acre - TCE 05/07/2019 05/07/2024 0004268-06.2017.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 072019

O presente Termo visa efetivar a parceria entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE e a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, objetivando os termos de uma cooperação técnico-institucional,
abrangendo o  aperfeiçoamento através da realização de ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS,  bem
como,  o  incremento de atividades de pesquisa  e  serviços  aos  alunos  em formação superior,
regularmente matriculados e com frequência efetiva.

Fundação Universidade
Federal do Acre - UFAC 08/07/2019 07/07/2024 0004890-17.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução
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TCU 41/2019

O presente Termo de Cessão de Uso tem por objeto a cessão de um espaço físico medindo 743,27
m²  (setecentos  e  quarenta  e  três  metros  quadrados  e  vinte  e  sete  centímetros  quadrados),
construído em alvenaria, e área externa equivalente a 1.500 m² (um mil e quinhentos metros
quadrados), localizado na Cidade Judiciária, BR – 307 km 09, nº 4080, bairro Boca da Alemanha,
Cruzeiro do Sul-AC.

Tribunal Regional Federal
da Primeira Região - TRF1 18/11/2019 18/11/2024 0007801-36.2018.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

Total de Termos: 48


