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TERMO DE COOPERAÇÃO N. 	831f /2021— TJ/AL 

DE 
DE 

E 

Centro, 

DE 
ato 

a 

e 

TERMO DE TERMO DE COOPERAÇÃO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL 
JUSTIÇA DE ALAGOAS E O TRIBUNAL 
CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, E COMO 
INTERVENIENTEA 28° VARA DA INFÂNCIA 
JUVENTUDE DA CAPITAL. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, situado na Praça Marechal Deodoro, 319, 
Maceió/AL, 57020-919, inscrito sob o CNPJ n. 12.473.062/0001-08, neste ato representado por seu Presidente, 
DES, KLEVER RÊGO LOUREIRO, doravante denominado TJ/AL e o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
ALAGOAS, situado a Av. Fernandes Lima, 	1047 - Farol, Maceió - AL, 57057-097, Maceió/AL, 	neste 
representado pelo Conselheiro Presidente, o Senhor OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS, doravante 
denominado TCE/AL, tendo interveniência da 28° VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL, situada 
Rua Hélio Pradines, 600, Ponta Verde — 57035-220, através da Magistrada MARIA LUCIA DE FÁTIMA BARBOSA 
PIRAUÁ resolvem CELEBRAR o presente Termo de Cooperação, conforme Processo Administrativo n°2021/8182 
sob os termos e condições contidos nas cláusulas expressas abaixo: 

h 	 CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. 	Decorre o presente termo do deliberado no processo administrativo 	n° 2021/8182, com 	amparo no 
pronunciamento da Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas por meio do Parecer GPAPJ n° 
560/2021 devidamente autorizado pelo Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, bem como 
nas disposições do art.116, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e legislação correlata bem 
como na Constituição Federal de 1988. 

I 	 CLÁUSULA SEGUNDA:PO OBJETIVO GERAL 

2.1. O presente Termo de Cooperação tem por objeto a disponibilização pelo TCE/AL de 5 (cinco) vagas de 

aprendizes, para que sejam contratados os adolescentes oriundos das entidades de acolhimento da Capital, 

fazem parte do Projeto "Pavimentando Futuros" e encaminhados pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, através 

jovens 

que 

da 28° 

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL, e assim, possam receber a formação profissional naquele 

Órgão. 

r 	 CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES 	 i 
3.1. Os participes assumem as seguintes obrigações: 

3.2. Compete ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas: 
a) 	disponibilizar 	 ( 	 ) vagas de jovens aprendizes para menores a partir de 16 (dezesseis) 

r  

anos que estejam em abrigos tutelados pelo Juizado da Infância e da adolescência; 

comunicar, por escrito, no prazo de 10 dias à CONCEDENTE, o término ou eventual interrupção do contrato 
ou o desligamento do jovem aprendiz;  

acompanhar acompanhar o desenvolvimento das atividades e analisar os resultados dos jovens aprendizes; -- 
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indicar supervisor para o acompanhamento e orientação; 

providenciar para o aluno seguro contra acidentes pessoais; 

propiciar aos jovens aprendizes condições de vivenciar o aprendizado e adquirir experiências práticas, 
mediante participação em situações reais de trabalho; 

efetuar o controle de assiduidade e pontualidade dos jovens aprendizes; 

enviar relatório de atividades trimestral à 28" Vara; 

3.3. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, através da 28° Vara da Infância e Juventude da 
Capital: 

Encaminhar ao TCE, através da 28° Vara da Infância e Juventude da Capital os adolescentes acolhidos para 
a contratação na função de jovens aprendizes; 

indicar um supervisor que o auxiliará na elaboração do plano de atividades e na sua execução das funções 
dos jovens aprendizes; e 

acompanhar os jovens aprendizes em suas atividades e avaliar os resultados supervisionando-o. 

3.4. Compete ao Jovem Aprendiz: 

cumprir, com todo o empenho e interesse, toda programação estabelecida para seu trabalho; 
ser assíduo e pontual; 
observar e obedecer às normas internas do TJ/AL e do TCE/AL; e 

manter sigilo absoluto sobre informações e documentos confidenciais com os quais tenha contato. 

1 	 CLÁUSULA QUARTA: DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE 	 1 

4.1. Os vínculos jurídicos, financeiros ou de qualquer natureza assumidos singularmente por uma das partes são de 
sua exclusiva responsabilidade, não se comunicando a título de solidariedade ou subsidiariamente ao outro participe. 

I 	 CLÁUSULA QUINTA: DA GESTA° 	 -1 

5.1. Cada Participe indicará representantes para acompanhar o desenvolvimento dos objetivos e metas, e se 
comunicarão por escrito, no curso da execução dos serviços, diretamente ou por quem vierem a indicar, e fiscalizar a 
fiel observância das disposições deste Termo. 

Parágrafo Único. Os gestores indicados por cada órgão terá como atribuição. 
acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento do objeto do Termo, devendo zelar pelo fiel cumprimento das 

obrigações assumidas; 
será responsável pelas comunicações entre as partes; 
será responsável pela fiscalização integral do presente Termo; 
solicitar a renovação do presente Termo, com, no mínimo, 120(cento e vinte) dias antes do término da vigência, 

encaminhando, se possível, já a anuência de renovação do órgão participe. 

t 

	

CLÁUSULA SEXTA: DOS RECURSOS HUMANOS 

6.1. Incube aos partícipes a mobilização dos recursos humanos que se fizerem indispensáveis à execução das 
atividades que venham a ser implementadas. 

I 	 CLÁUSULA SÉTIMA: DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL 
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7.1. O pessoal utilizado pelos partícipes na execução deste Termo, na condição de servidores, empregados, 
autônomos, empreiteiros ou outros, nenhuma vinculação ou direito terão em relação à outra Parte, ficando a cargo 
exclusivo da respectiva Parte que os contratou a integral responsabilidade concernente aos seus direitos, mormente 
os trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade ou subsidiariedade dentre os Partícipes. 

: 	 CLÁUSULA OITAVA: DO ÔNUS 	 i 

8.1. As despesas do objeto do presente Termo correrão à conta das dotações próprias de cada participe, conforme 
as responsabilidades de cada um, não havendo qualquer transferência de recursos. 

_ r- 	 CLÁUSULA NONA: DA ALTERAÇÃO 	 J 

9.1. Quaisquer modificações deste Termo deverão ser efetuadas por meio de Termos Aditivos celebrados entre as 
partes, com amparo no art. 65, da Lei n° 8666/93, vedada a modificação do objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 	 i 

10.1. O presente Termo terá vigência pelo prazo de 36(trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite legal de 60(sessenta) meses, nos termos do que 
dispõe o art. 57, inciso II, da Lei n°8666/93, através de Termo Aditivo, desde que não haja mudança do objeto e que 
seja mediante aviso prévio e por escrito de, no mínimo, 30 (trinta) dias. 

r 	 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO E DA DENUNCIA 	 ] 

11.1. 	O 	presente 	Termo 	poderá 	ser 	rescindindo 	pelo 	descumprimento 	das 	obrigações 	pactuadas, 
independentemente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos das disposições 
contidas nos artigos 77 a 80, da Lei n°8.666/93. 

§1°Qualquer dos Cooperados poderá denunciar o presente Termo independente da ocorrência de quaisquer motivos 
e sem que lhe caiba qualquer sanção, desde que o faça mediante aviso prévio, de 30 (trinta) dias, por escrito, 
resguardados o projeto em andamento. 

§2° Nos casos de rescisão ou denúncia, as pendências ou trabalho em fase de execução serão definidos e 
resolvidos de comum acordo para que atribuam as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um 
desses trabalhos e das pendências dos trabalhos em andamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Cada parte assumirá suas respectivas responsabilidades fiscais, previdenciárias, trabalhistas, entre outras, 
especialmente o pagamento dos salários de seu pessoal (empregados, representantes, prepostos ou terceiros) que 
tenham sido contratados ou eventualmente venham a ser contratados para a execução do objeto deste Termo. 

12.2 O presente instrumento não estabelece qualquer forma de sociedade, associação, agência, consórcio, vinculo 
trabalhista ou responsabilidade solidária entre as partes, e as suas obrigações e direitos não poderão ser cedidos ou 
transferidos, no todo ou em parte, sem a prévia autorização, por escrito, da outra parte. 

12.3 Quaisquer omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento dos termos e condições deste 
instrumento ou no exercício de prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o 
direito da outra parte de exercê-las a qualquer tempo. 

12.4 As disposições deste instrumento refletem a íntegra dos entendimentos e acordos com relação ao Termo ora 
firmado, prevalecendo sobre quaisquer outros entendimentos e propostas anteriores, escritos ou verbais. 

"ilitt,  

eiA-A- 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO 	 4'), 
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13.1. A eficácia deste Termo de Cooperação/Convênio fica condiciona a publicação do presente instrumento pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no Diário de Justiça Eletrônico, até o quinto dia útil do mês subsequente 
ao da assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da 
'Lei n°. 8.666/1993, com alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 

14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controvérsias 
surgidas em decorrência do presente Termo de Cooperação. 

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo de Cooperação em 03(três) vias, na presença das 
testemunhas abaixo, que também o subscrevem. 

Maceió/AL 	de° 	de   2021. 

KLEÁR R etr(OUREIRO 
Desembargador Presktentt-: o Trib al de Justiça de Alagoas 

ODE RAL 
Presidente do Tribunal de Contas 	Estado de Álagoas 

jiuD._,Laq 
MARIA LUCIA DE FÁTIMA BAR OSA PIRAUÁ 

Juíza Titular da 28° VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL 
Interveniente 
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SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO nº 033/2021 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/14437).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO 
E INCLUSÃO SOCIAL – SERIS.

DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto à cooperação dos partícipes no Serviço de Atendimento á pessoa custodiada, 
fundamentado pelo Manual de Proteção Social na audiência de custódia elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com 
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN).

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO para execução do objeto expresso no Plano de 
Trabalho será por tempo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura,podendo ser prorrogado, 
se houver interesse das partes, mediante Termo Aditivo.

DOS RECURSOS FINANCEIROS: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO não implica obrigações de natureza fi nanceira para os 
partícipes, haja vista se tratar de uma cooperação mútua entre os participantes.

DA RESCISÃO: Este ACORDO DE COOPERAÇÃO poderá ser rescindido, de pleno direito, por inexecução total ou parcial de 
quaisquer de suas Cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente 
inexequível.

  
DO FORO: As causas e confl itos oriundos do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO serão processados e julgados no foro da 

Capital do Estado, originalmente em conformidade com a legislação em vigor.

Maceió/AL,  13 de outubro de 2021.

Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

MARCOS SÉRGIO DE FREITAS SANTOS - Cel. R/R PM 
Secretário de Estado de Ressocialização e Inclusão Social 

SUBDIREÇÃO-GERAL

Processo Administrativo nº 2021/8182
Assunto: Celebração de Termo de Cooperação/Convênio

DESPACHO

Considerando as documentações constantes no Processo Administrativo em epígrafe, em conformidade com o Parecer GPAPJ nº 
560/2021, emanado pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Termo de Cooperação nº 034/2021, 
entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, com a interveniência da 28ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL, a 
ser fi rmado com o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, tendo por objeto a disponibilização pelo de 05 (cinco) vagas 
de jovens aprendizes, para que sejam contratados os adolescentes oriundos das entidades de acolhimento da Capital, que fazem 
parte do Projeto “Pavimentando Futuros” e encaminhados pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, através da 28ª VARA DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE DA CAPITAL, e assim, possam receber a formação profi ssional naquele Órgão. 

A vigência do referido instrumento será pelo período de 36(trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por sucessivos períodos, até o limite legal de 60(sessenta) meses.

À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió, 20 de outubro de 2021.

Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO TERMO DE COOPERAÇÃO nº 034/2021 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/8281).

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E A TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS.

DO OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por objeto a disponibilização pelo TCE/AL de 5 (cinco) vagas de jovens 
aprendizes, para que sejam contratados os adolescentes oriundos das entidades de acolhimento da Capital, que fazem parte do Projeto 
“Pavimentando Futuros” e encaminhados pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, através da 28ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 
CAPITAL, e assim, possam receber a formação profi ssional naquele Órgão.

DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE: Os vínculos jurídicos, fi nanceiros ou de qualquer natureza assumidos singularmente 
por uma das partes são de sua exclusiva responsabilidade, não se comunicando a título de solidariedade ou subsidiariamente ao outro 
partícipe.

DeniseMonteiro
Realce
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DO ÔNUS: As despesas do objeto do presente Termo correrão à conta das dotações próprias de cada partícipe, conforme as 
responsabilidades de cada um, não havendo qualquer transferência de recursos.

DA ALTERAÇÃO: Quaisquer modifi cações deste Termo deverão ser efetuadas por meio de Termos Aditivos celebrados entre as 
partes, com amparo no art. 65, da Lei nº 8666/93, vedada a modifi cação do objeto.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo terá vigência pelo prazo de 36(trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por sucessivos períodos, até o limite legal de 60(sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei 
nº8666/93, através de Termo Aditivo, desde que não haja mudança do objeto e que seja mediante aviso prévio e por escrito de, no 
mínimo, 30 (trinta) dias.

DA RESCISÃO: O presente Termo poderá ser rescindindo pelo descumprimento das obrigações pactuadas, independentemente de 
prévia notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93l.

   
DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Maceió-AL, como competente para dirimir eventuais controvérsias surgidas em 

decorrência do presente Termo de Cooperação.

Maceió/AL,  20 de outubro de 2021.

KLEVER RÊGO LOUREIRO  
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas  

OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

MARIA LUCIA DE FÁTIMA BARBOSA PIRAUÁ
Juíza Titular da 28ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL
Interveniente

Corregedoria

Chefi a de Gabinete

PORTARIA CGJ Nº 906, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar os 
seguintes servidores para o PLANTÃO JUDICIÁRIO da Comarca da CAPITAL, para o mês de OUTUBRO de 2021, de acordo com o 
PROVIMENTO Nº 15/2019 – Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas. 

PLANTÃO CAPITAL

MÊS DIAS SERVIDORES PLANTONISTAS

OUTUBRO

21

Juizado do Torcedor – localizado nas dependências do Estádio Rei Pelé.
Chefe de Secretaria:  Alex Emanuel de Castro Vieira da Costa
Analista Judiciário:  Washington Aloísio de Andrade
 Assessor: David Lavor Fidelis

Coordenador Fiscal: Humberto Antônio da Silva
Coordenador Fiscal: José Antônio Rocha dos Santos
Agente de Proteção: Serzedelo Correia Tenório Costa

23

11ª Vara Criminal da Capital
Telefones: (82)  4009-3593/99335-3338
Chefe de Secretaria:  Alex Emanuel de Castro Vieira da Costa
 Analista Judiciário:  Washington Aloísio de Andrade
 Assessor: David Lavor Fidelis

23

Juizado do Torcedor – localizado nas dependências do Estádio Rei Pelé.
Chefe de Secretaria:  Alex Emanuel de Castro Vieira da Costa
Analista Judiciário:  Washington Aloísio de Andrade
 Assessor: Anna Clara Alves dos Santos

Coordenador Fiscal: Humberto Antônio da Silva
Coordenador Fiscal: José Antônio Rocha dos Santos
Agente de Proteção: Serzedelo Correia Tenório Costa

24

11ª Vara Criminal da Capital
Telefones: (82)  4009-3593/99335-3338
Chefe de Secretaria:  Alex Emanuel de Castro Vieira da Costa
 Analista Judiciário:  Washington Aloísio de Andrade
Assessor: Anna Clara Alves dos Santos

Des.  Fábio José Bittencourt Araújo

DeniseMonteiro
Realce
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