
Rio Branco-AC, terça-feira
5 de outubro de 2021.
ANO XXVIlI Nº 6.927252 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

TRITA. ALTERAÇÃO RECENTE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 
84/2000. RECONHECIMENTO DO DIREITO A PARTIR DA DATA DA ALTE-

-

O ADICIONAL PARA OS SERVIDORES DA SAÚDE. RECURSO PARCIAL-

como um direito social do servidor público estatutário pela EC nº 19/98, não 

-

a servidor público estadual vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, por 
-

de pelos servidores estatutários vinculados à Secretaria de Estado de Saúde 

o tema é tratado. 5. Recurso parcialmente provido. (Apelação. Rel. Regina 

 
-

lamentação, não convola o direito do servidor ao recebimento retroativo dos 
-

nanceiros da norma estão atrelados à uma posterior regulamentação adminis-

16. Dito isso, INDEFIRO o pleito da servidora Mariene Oliveria da Silva, alusivo 

-

baixas eletrônicas.
 
Data e assinatura eletrônicas.

-
tivada na prática mediante atos legislativos de aplicação. Não são promessas 

-
dade legislativa interposta, como ocorre com as normas programáticas stricto 

-
grativas (…) E não sendo programáticas, por não se dirigirem unicamente a 
órgãos legislativos ou à disciplina exclusiva de comportamentos estatais, jus-

Editores, 2004, págs. 252 e 253.
 _______________________________________
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora -

 Presidente do Tribunal, em 04/10/2021, às 

-

Processo nº 0005282-20.2020.8.01.0000

 O presente termo de apostila tem por objeto correção de erro ma-

-
-

nutenção das Atividades do Fundo Especial do Poder Judiciário, Fonte de Re-

do Tribunal de Justiça/AC, Fonte de Recurso 100 (RP), Elemento de Despesa: 

Jurídica.

-
-

nutenção das Atividades do Fundo Especial do Poder Judiciário, Fonte de Re-

do Tribunal de Justiça/AC, Fonte de Recurso 100 (RP), Elemento de Despesa: 

Jurídica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 29 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora -

, Presidente do Tribunal, em 01/10/2021, às 

 

-

-

Processo nº 0000483-70.2016.8.01.0000

 O presente termo de apostilamento tem por objeto a alteração da 
dotação orçamentária constante na Cláusula Segunda do Contrato 9/2016, 

2.2. A despesa decorrente da execução do presente Contrato corre-

-
tiça/AC, Fonte de Recurso – 100 (RP), e/ou 203.617.02.061.2220.2643.0000 
– Manutenção das Atividades do Fundo Especial do Poder Judiciário - FUNEJ, 
Fonte de Recurso: 700 (RP), Elementos de Despesa nº 33.90.30.00 – Material 
de consumo e 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

2.2. A despesa decorrente da execução do presente Contrato corre-

203.633.02.061.2282.2908.0000 - Manutenção das Atividades do Fundo Esta-

e Comunicação – Pessoa Jurídica e 3.3.90.30.00 - Material de consumo.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 01 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora -

, Presidente do Tribunal, em 01/10/2021, às 

 

-

Processo nº 0005883-65.2016.8.01.0000

 O presente termo de apostilamento tem por objeto a correção de 


