
DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Rio Branco-AC, quinta-feira

26 de agosto de 2021.
ANO XXVIlI Nº 6.900

seguintes regras:

a) para promover o registro da concessão do regime de teletrabalho nos as-

b) para cumprir com a deliberação constante do Art. 8º, II e IV c/c os Arts. 18, 

-
nhe suas atividades, nos termos dos Arts. 16 e 30, ambos, da Resolução n.º 

b) para providenciar a publicação no Portal da Transparência deste Poder do 
-

mente autorizado por esta Presidência, nos termos do Art. 33, da Resolução 

a) para implementar as medidas impostas pelos Arts. 9º, 10, 12, 15 e 17, da 

b) para cumprir com a deliberação constante do Art. 8º, II e IV, da Resolução 

22. Ao servidor Lyneker Melo Moura Silva: para cumprir com os deveres elen-

-

 

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora -

, Presidente do Tribunal, em 24/08/2021, às 

-

-

, com sede na Rua Tribu-
nal de Justiça s/n, Via Verde - BR 364, Km-02, Centro Administrativo, Rio Bran-

-
sidente, Desembargadora -

com sede à Rua Doutor Braíçio Vicente de Castro, nº 111 SL 1004, 10º Andar 
- Campo Comprido - Curitiba - PR, CEP: 81200-526, neste ato representada 
pelo senhor Rudimar Barbosa Reis, CPF nº 574.460.249-68, doravante de-

e um reais e setenta e cinco centavos) para R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos 

Fica prorrogada a vigência do contrato a contar de 27 de agosto 2021 até 23 
de agosto de 2022.

presente Termo vai assinado eletronicamentepelas pelos contraentes.

Rio Branco-AC, 23 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora -

, Presidente do Tribunal, em 23/08/2021, às 

Local:Rio Branco

Assunto:

-

-

-

-

OBJETO

cooperação entre os convenentes, visando o desenvolvimento de recursos hu-
manos, institucional e acréscimo tecnológico, como também atividades de En-

-
tro) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse 

competentes, em até 60 (sessenta) dias, antes do término de sua vigência, nos 

contrária.

: A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Desem-

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Doutora Rosana Cavalcante dos 
Santos.

SECRETARIA DE PRECATÓRIOS
Classe:Precatório nº 0100045-76.2021.8.01.0000

Decisão

-

0607180-37.2019.8.01.0070, proposta por Thais Silva de Moura Barros contra 
o Estado do Acre.

regularidade do Precatório.
-

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, combinado com o artigo 973, do Provi-


