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TERMO DE ADESÃO N° 	/2020 AO CONVÊNIO N° 004/2019 

TERMO DE ADESÃO N°  l/2020, DA PROCURADORIA 
DA FAZENDA NACIONAL AO CONVÊNIO N° 004/2019, 
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
ALAGOAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/AL. 
(PROCESSON° 2018/14317) 

A PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM ALAGOAS, com sede na Praça Dom Pedro II, 16 - 
Centro, Maceió - AL, 57020-130, neste ato representada por seu Procurador-Chefe, o Sr. MARIO PEREIRA 
NEVES, CPF sob n° 533.746.494-91, RESOLVE, por meio do presente instrumento, aderir ao Convênio n°. 
004/2019, celebrado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS e a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRANHAS/AL ao "Processo Eletrônico" e aos "Serviços do Portal SAJ", incluindo a comunicação 
eletrônica de Atos Processuais e o chamado Peticionamento Eletrônico. Especificamente, a comunicação 
destes Atos e Peticionamento Eletrônico poderão ocorrer também através de WebServices, seguindo regras e 
especificações constantes no Padrão de Integração do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. 

Em consonância ao disposto na Cláusula Vigésima Primeira do Convênio n° 004/20/9, a publicação do 
extrato do Termo de Adesão será efetuada 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°.8.666/93. 

A PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM ALAGOAS informará, e/ou indicará o Procurador Gestor 
do Convênio e o nome dos Procuradores habilitados a receberem intimações por meio eletrônico. A informação 
que aqui se cuida, deverá ser prestada na forma do Anexo Único do presente instrumento. 

A vigência do presente Termo de Adesão está condicionada à observância do prazo de vigência do referido 
Convênio. 

E, por estarem de pleno acordo, os partícipes assinam o presente termo de adesão, para que produza efeitos 
jurídicos e legais. 

Maceió,  2  de 	//1 	2020. 

Des. TUTMÉS AN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Primeiro Convenente 

Procurador-Chefe da Procuradoria da azen a Nacional em Alagoas 
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ANEXO ÚNICO 

NOME DO GESTOR DO TERMO E-MAIL CPF TELEFONE 

NOME DO PROCURADOR E-MAIL CPF OAB TELEFONE 

Adriano Falcão Neri adriano.neri@pgfn.gov.br  496.110.704-20 3680 3311-2652 

André Gustavo Pastl andre.pastl@pgfn.gov.br  008.839.534-04 6304-AM 3311-2648 
Bruno César Moura Brandão bruno.brandao@pgfn.gov.br  038.748.064-13 8067 3311-2650 
Carla Cristina Rocha Guerra carla.guerra@pgfn.gov.br  025.800.944-66 10298 3311-2655 

Edna Ribeiro Santiago edna.santiago@pgfn.gov.br  794.360.135-15 17283 3311-2623 
Elton Gomes Mascarenhas elton.mascarenhas ®pgfn.gov.br  421.828.324-91 3844 3311-2647 

Emir Aragão Neto emir.aragao-neto@pgfn.gov.br  872.030.654-72 3871 3311-2646 
Gustavo Anderson Correia de 

Castro 
gustavo.castro@pgfn.gov.br  022.014.034-06 7965-A 3311-2698 

Jeanine Leite Vaz Barros jeanine.barros@pgfn.gov.br  030.578.414-57 20103-DF 3311-2626 
José Fernandes de Lobo Ferreira 

Neto 
jose.neto@pgfn.gov.br  479.222.064-53 6058 3311-2716 

Liciane Tenório Cavalcante liciane.cavalcante@pgfn.gov.br  040.141.634-82 7592-B 3311-2653 
Luiz Ricardo Selva luiz.selva@pgfn.gov.br  278.570.774-53 9314-PE 3311-2651 

Marcela Tavares de Bulhões 
Rocha 

marcela.tavares@pgfn.gov.br  003.138.333-54 17107-B 3311-2725 

Marcos Jatobá Lôbo marcos.lobo@pgfn.gov.br  030.591.374-39 9960-B 3311-2684 
Maria Rira Zaccari Monteiro maria-rita.zaccari@pgfn.gov.br  309.194.618-59 207049-SP 3311-2649 

Mano Pereira 
Neves (Procurador-Chefe) 

pfn.al@pgfn.gov.br  
mario.neves@pgfn.gov.br  

533.746.494-91 8111 3311-2640 

Paulo de Tarso Alves Fernandes paulo.t.fernandes@pgfn.gov.br  815.652.164-15 4429 3311-2645 
Suellen Edy Rocha Melo suellen.melo@pgfn.gov.br  009.096.464-06 8753 3311-2723 

Thales Batista Guerra 
Mota (Procurador-Chefe 

Substituto) 
thales.mota@pgfn.gov.br  021.182.954-48 6114 3311-2644 
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DADOS DOS ASSISTENTES DA PROCURADORIA: 

NOME EMAIL CPF T 	'R' 
Carlos Humberto Rodrigues Silva carlos.r.silva@pgfn.gov.br  049.218.184-52 3311-2710 

Cícero Teodósio de Lima cicero.lima@pgfn.gov.br  228.154.654-34 3311-2630 
Daniel Barbosa Lopes daniel.b.lopes@pgfn.gov.br  228.294.584-00 3311-2624 

David Guimarães Pauferro david.pauferro@pgfn.gov.br  312.760.914-00 3311-2639 
Erasmo Teixeira Cavalcante erasmo.cavalcante@pgfn.gov.br  068.046.244-91 3311-2602 
Fernando Laureano da Silva fernando.l.silva@pgfn.gov.br  072.605.024-52 3311-2632 

Humberto Correia Mendes Neto humberto- 
mendes.neto @pgfn.gov.br  

599.863.447-00 3311-2712 

Jessica Brêda Frota de Almeida jessica.b.almeida @pgfn.gov.br  081.857.094-67 3311-2707 
José Miguel de Campos jose-m.campos @pgfn.gov.br  483.602.524-91 3311-2631 
Manoel Coelho da Cruz apoio.al.pfn@pgfn.gov.br  312.818.934-04 3311-2658 
Moacir Gomes Massa moacir.massa @pgfn.gov.br  310.207.204-68 3311-2639 

Noemi Martins Evangelista noemi.evangelista @pgfn.gov.br  138.425.792-68 3311-2724 

Sérgio Alves de Melo sergio.melo @pgfn.gov.br  383.129.564-68 3311-2636 

Silvana Lúcia Rozael da Silva 
Miranda 

silvana.miranda @pgfn.gov.br  222.795.554-68 3311-2605 

Sueli de Rezende Gomes Alves contratos.al.pfn @pgfn.gov.br  564.171.284-15 3311-2632 

Verônica Maria Soares Vieira veronica.vieira @pgfn.gov.br  110.743.294-49 3311-2638 
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Precatório n.° 0500547-30.2015.8.02.0000 

Presidente: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 
Requerente 	: Juiz de Direito da 2' Vara Cível da Comarca de Palmeira dos índios 
Requerido 	: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
Credor : Raquel da Silva Lima 
Advogado 	: José Gonçalves de Souza (OAB: 3712/AL) 
Devedor : Município de Palmeira dos Indios 
Procurador 	: Roberto Carlos Pontes (OAB: 3767/AL) 

Precatório n°0500547-30.2015.8.02.0000 Requerente: Juiz de Direito da 2°  Vara Civel da Comarca de Palmeira dos IndiosRequerido: 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de AlagoasCredor: Raquel da Silva LimaAdvogado: José Gonçalves de 
Souza (OAB: 3712/AL)Devedor: Município de Palmeira dos IndiosProcurador: Roberto Carlos Pontes (OAB: 3767/AL) DECISÃO Trata-
se de precatório no qual figura como credor Raquel da Silva Lima, como devedor, o Município de Palmeira dos índios.. Em petição de 
páginas 113-114, José Gonçalves de Souza requereu a retenção de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). a 
ser descontado do crédito da referida credora. Às fls. 120-123, o requerimento foi indeferido, posto que formulado a destempo. indo de 
encontro à sistemática procedimental devida. Em petição de fls. 125-126, o causídico postula a reconsideração da decisão proferida às 
fls. 120-123. Diante da inexistência de fato novo e firme na motivação exposta às fls. 120-123, mantenho a decisão proferida por seus 
próprios fundamentos. Assim sendo, indefiro o requerimento de fls. 125-126, devendo o feito seguir o trâmite procedimental de praxe. 
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Maceió/AL,3 de dezembro de 2019 YGOR VIEIRA DE FIGUEIREDO Juiz Auxiliar da Presidência/ 

Coordenador de Precatórios 

Maceió, 6 de dezembro de 2019 

Direção Geral 

A Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais. determinou a 

composição das seguintes publicações: 

ATO NORMATO CONJUNTO N` 09 DE DEZEMBRO DE 2019. 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTIDO NO ARTIGO 1° DO ATO NORMATIVO CONJUNTO N° 7 QUE TRATA 
DA UTILIZAÇÃO DA VIA ELETRÔNICA PARA REALIZAÇÃO DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

ALAGOAS, BEM COMO DE SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DE ALAGOAS, 

no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO as dificuldades apresentadas pelos municípios alagoanos para efetivação das ações contidas no Ato Normativo 

Conjunto n° 7/19: 

CONSIDERANDO a necessidade de implantação/efetivação das intimações por meio eletrônico: 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica prorrogado, até o dia 20 de janeiro de 2020, o prazo contido no artigo 1° do Ato Normativo Conjunto n° 7/19. para que 
os Municipios do Estado de Alagoas e suas respectivas autarquias e fundações públicas deverão cadastrem seus correspondentes 
procuradores jurídicos e e-maus institucionais junto ao Tribunal de Justiça de Alagoas para fins de recebimento de citações e intimações 

através de portaleletrônico. 
Parágrafo único. O cadastro será realizado mediante convênio entre o Tribunal de Justiça e o ente público no qual deverão constar o 
nome, número de inscrição na OAB e n'do CPF, e-mail institucional e telefone dos advogados públicos ou privados, conforme ocaso, que 

receberão as citações ou intimações. 
Art. 2° A partir de 21 de janeiro de 2020. todas as comunicações processuais, inclusive as citações. destinadas aos entes e órgãos 
indicados neste Ato Normativo que tenham celebrado o convênio, serão realizadas através do portal eletrônico, ressalvada expressa 

determinação do magistrado. 
Parágrafo único. Caso o Município ou suas autarquias e fundações públicas não observem o prazo previsto no caput. todas as 

comunicações processuais serão disponibilizadas apenas por meio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 

Art. 3° Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Comuniquem-se a todos os municípios do Estado de Alagoas. à Associação de Municípios deAlagoas, bem como aos Magistrados e 

Chefes de Secretária do 1° e 2'graus de jurisdição. 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 
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Desembargador Tutmés Airan de Albuquerque Melo 

Presidente do Tribunal de Justiça 

Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza 

Corregedor Geral da Justiça 

Processo administrativo n° 2019/16280 

Requerente: Luiz Eustáquio de Almeida 

Assunto: Descontos por faltas ao trabalho 

DECISÃO 
Trata-se de processo administrativo inaugurado mediante requerimento apresentado pelo servidor Luiz Eustáquio de Almeida, cujo objeto 
é a restituição de valores supostamente descontados indevidamente em virtude do não cumprimento da carga horária exigida para o 

primeiro semestre de 2019. 
Por ocasião do seu pedido, o requerente esclareceu o seguinte: "em razão de períodos de trabalho exerci 	forma remota, algumas 
ausências não foram justificadas em tempo hábil, ocasionando a inferioridade da carga horária exigida (......e que as "ausências na 

Unidade Judiciária, eram supridas por seu trabalho no SAJWEB, em sua residência (...)". 
Ademais, ressaltou que corria "risco de vida diário nas estradas BR Maceió-Capela, Capela-Maceió", razão pela qual algumas vezes 

"trabalhava remotamente em sua residência, em Maceió, onde reside". 
Este Desembargador-Presidente, por meio do despacho constante do ID n° 844629, determinou a remessa dos autos à DAGP para 
o cumprimento das seguintes diligências: a) fossem apontados os períodos em que o servidor requerente não atingiu a carga horária 
exigida durante o primeiro semestre de 2019; b) expedisse ofício à sua chefia imediata, a fim de que fosse esclarecido se o trabalho 

remoto por ele exercido, ainda que informalmente, foi autorizado. 
Foram anexados, nos ID's nos 868378, 868388, 868390, 868398, 868400 e 868406, os registros do ponto eletrônico do servidor 

requerente durante o primeiro exercício de 2019. 
O Magistrado Phillipp Melo Alcântara Falcão, titular da unidade judiciária em que o servidor Luiz Eustáquio de Almeida exerce suas 
atribuições regulares, por meio do pronunciamento indicado no ID n° 871614, esclareceu que autorizou que o servidor requerente 
trabalhasse remotamente, porém, apenas "um dia por semana, devendo observar o cumprimento da carga horária nos demais dias em 

que comparecesse ao Fórum de Capela". 

Vieram os autos conclusos. 

É, em síntese, o relatório. Decido. 
Observa-se que, nos termos do art. 76 do Código Civil, o servidor público possui domicílio necessário, especificamente no "lugar em que 

exercer permanentemente suas funções". 
Dessa maneira, não assiste razão ao requerente quanto ao argumento de que corria "risco de vida diário nas estradas BR Maceió- 

Capela, Capela-Maceió, as vezes, para evitar tais risco, trabalhava remotamente em sua residência, em Maceió, onde reside". 
Afinal, o seu domicílio necessário é o município de Capela, vale dizer, razão pela qual a sua residência em Maceió se configura como 

um mero domicílio facultativo não oponível a este Sodalício. 
Verifica-se que após a edição da Resolução TJAL n°34/2018, de 19/12/2018, foi instituído o regime de teletrabalho no âmbito do Poder 

Judiciário de Alagoas, que prevê o procedimento adequado para o regular exercício das funções desempenhadas por servidores deste 

Sodalício remotamente. 
Por outro lado, o servidor requerente exercia suas atribuições remotamente com a anuência da sua chefia, porém, apenas "um dia por 

semana, devendo observar o cumprimento da carga horária nos demais dias em que comparecesse ao Fórum de Capela". (grifei) 

Todavia, mesmo com tais ausências justificadas, fatalmente não será cumprida a carga horária exigida. 

Diante do exposto, sem a necessidade de maiores digressões, INDEFIRO o pedido apresentado. 
Entretanto, diante da manifestação apresentada pela chefia imediata do servidor requerente, DETERMINO o cumprimento das 

seguintes diligências: 
1. Realize-se o abono de um dia por semana no registro do ponto eletrônico do servidor requerente durante o primeiro semestre do 
exercício corrente, tendo em vista a autorização expressa da sua chefia imediata (ID n° 871614) salvo em relação às semanas em  
aue foram realizados abonos sob o mesmo fundamento as quais por consecução lógica. não poderão ser consideradas para esta  

finalidade; 

2. Após, consolide-se a carga horária não cumprida pelo servidor requerente no período; 
3. Por fim, realizem-se os descontos devidos, ocasião em que deverão ser compensados os valores já descontados. Nesse ponto, na 
eventual hipótese de montante devido ser inferior àquele já descontado da remuneração do requerente, deve este ser ressarcido, mas 

somente em relação aos valores excedentes e de acordo com a disponibilidade orçamentária deste Sodalício. 

Publique-se. Intime-se. 

Em seguida, à DAGP para cumprimento e posterior arquivamento dos autos. 

Maceió/AL, 05 de dezembro de 2019. 

Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 



11!
vuubk,  111 IUDICIARIO 

-441 lep- DE ALAGOAS 

CONVÊNIO N" 00/-%  /2019-Ti/AL 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1)0 ESTADO DE ALAGOAS E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/AL, TENDO 
POR OBJETO A ADESÃO AO PROCESSO ELETRÔNICO" 
E AOS "SERVIÇOS DO PORTAL SAJ. 

r
PODER, 

4k JUDICIARIO 
bp.- DE ALAGOAS 

Cláusula Terceira. O presente Convénio abrange todas as Comarcas do Estado, inelusK;e• 

competências Cíveis. Penais e da Execução Fiscal do Estado de Alagoas, de acordo com as etapas a 

serem estipuladas neste convênio, conforme implementação do Tribunal de Justiça do Estado de 

Alagoas, que poderá ser alterado mediante necessidade do setor responsável do Tribunal de Justiça 

do Estado de Alagoas. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público 

interno. CNPJ n° 12.473.062/000108, estabelecido na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 319, 

Centro, Maceió/AL, neste ato representado por seu Desembargador Presidente, TUTMÉS AIRAN 

DE ALBUQUERQUE MELO, no uso das atribuições conferidas pela Lei Estadual 6.564 de 05 de 

Janeiro de 2005, ora denominado Primeiro convenente, e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PIRANHAS/AL, CNPJ n° 12.225.546/001-20, estabelecido na Praça Dr. ltabira de Brito, n°04, 

Centro Histórico, CEP:57460-000 neste ato representado por sua prefeita, a Sra.. MARISTELA 

SENA DIAS, CPF N° 317.401.624-04, ora denominado segundo convenente, resolvem firmar o 

presente Convênio, mediante as cláusulas e condições ajustadas, conforme consta no processo 

administrativo n° 2018/14317, e cláusulas e condições abaixo estabelecidas: 

DO OBJETO 

Cláusula primeira. Por meio do presente Termo de Convênio, as Partes visam a adesão da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE P1RANHAS/AL ao "Processo Eletrônico" e aos "Serviços do 

Portal SAJ", incluindo a comunicação eletrônica de Atos Processuais e o chamado Peticionamento 

Eletrônico. Especificamente, a comunicação destes Atos e Peticionamento Eletrônico poderão 

ocorrer também através de WebSepvices, seguindo regras e especificações constantes no Padrão de 

Integração do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. 

Cláusula Segunda. Este Convénio estabelece o Padrão dc Integração do Poder Judiciário do 

Estado de Alagoas e a forma de sua atualização, estipulando os parâmetros de interoperabilidade 

entre os sistemas de informação dos Convencntes por meio dc um conjunto padronizado de 

interfaces de conexão e serviços recíprocos. 

Cláusula Quarta. Este Convênio não afetará quaisquer direitos relativos á propriedade intelectual 

dos materiais softwares utilizados pelos convenentes, bem assim fica estabelecido que a 

responsabilidade pela manutenção dos serviços web no que tange aos seus respectivos sistemas é de 

inteira responsabilidade dos convenentes. 

Cláusula Quinta. A troca de dados através dos Servos do Portal E-SAJ pode ser referente a 

processos físicos convertidos em eletrônicos, ou originariamente eletrônicos e sua efetivação por 

meio eletrônico não onera qualquer das partes. 

Cláusula Sexta. O Peticionamento Eletrônico engloba o encaminhamento eletrônico de petições 

iniciais c intermediárias e documentos (art. 10 da Lei n° 11 .4! 9/2006), ressalvado o disposto: o no 

art. 11, § 50  da mesma lei. 

Cláusula Sétima. A Comunicação Eletrônica de Atos Processuais compreende a citação. notificação 

e intimação por meio eletrônico dos Convenentes, as quais serão feitas nos termos da lei processual 

civil e da Lei n° 11.419/06. 

Parágrafo Único. As intimações eletrônicas, inclusive da Fazenda Pública, consideram-se pessoais 

para todos os efeitos legais e dispensam publicação em Diário Oficial convencional e/ou eletrônico. 

Cláusula Oitava. O presente Termo, para os fins do art. 50  da Lei 11.419/2006, cadastra o 

Convenente para o Portal de Comunicação Eletrônica de Atos Processuais do Poder Judiciário. No 

âmbito da cada Comarca a efetiva liberação do serviço dependerá da implementação sistema E-S J 

pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. 	 I/ 

SI) 



Mf PODER, 
eW JUDIC1ARIO 

DE ALAGOAS 

Cláusula Nona. Restando indisponível o Sistema do Judiciário (Portal e SAJ) poderão incidir, 

conforme o caso, o disposto no art. 9°, § 20 e no art. 10, § 2° da Lei n° 11.419/2006. 

Cláusula Décima. O presente convênio autoriza, em havendo interesse, a adesão de Outros Órgãos 

e Entes, mediante a assinatura de termo de adesão específico, constante no "Termo de Adesào". 

dispensada a anuência do Segundo Convenente, hipótese em que o Aderente assumirá as mesmas 

obrigações previstas nas cláusulas obrigacionais do presente instrumento. 

DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Clausula Décima. Para garantir a segurança das informações transitadas, estipulam-se a utilização 

de protocolos criptografados, de técnicas de assinatura digital e protocolização digital de 

documentos, respeitados os critérios de integridade, autenticidade, não repúdio e irretroatividade, 

tudo em conformidade com a Lei n° 11.419/2006 e com a Medida Provisória n° 2.200/2 de 24-8-

2001. 

Parágrafo Único. A autenticidade é integridade dos.  atos e peças processuais deverão ser garantidas 

por sistema de segurança eletrônica, mediante uso de certificação digital (1CP-Brasil), tipo A3, em 

que as partes convenentes ficam, desde já, obrigadas a adquirir. 

Cláusula Décima Primeira. A atualização da especificação técnica da estrutura (versões), enquanto 

meros desdobramentos do ora 'pactuadó, dispensa a formulação de termo aditivo ao convênio, 

ressalvado que de forma alguma a presente exceção pode implicar em alteração dos pai-arneiros de 

segurança objeto da cláusula décima sem pactuação de termo aditivo. 

DAS OBRIGAÇÕES 

Os convenentes assumem as seguintes responsabilidades: 

Cláusula Decima Segunda. Designar cada qual um Coordenador/Administrador das ações 

decorrentes do presente Convênio, cabendo-lhes acompanhar, gerenciar a sua execução, administrar 

o portal, bem corno dirimir dúvidas ou prestar informações. 

Cláusula Décima Terceira. Disponibilizar suporte de primeiro nível (help de,sk) aos seus usuários. 
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Parágrafo Único. As dúvidas dos usuários convenentes que não puderem ser sanadas pelo 

coordenador/administrador designado, serão encaminhadas a empresa responsável pelo suporte 

(Softp/an). via meio eletrônico, conforme disciplinado pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Alagoas. 

Cláusula Décima Quarta. Cumprir fielmente as regras ajustadas consensualniente por meio do 

presente Convênio. 

Cláusula Décima Quinta. Buscar permanente racionalização do trabalho, inclusive por meio de 

soluções que permitam a padronização dos expedientes. 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Cláusula Décima Sexta. Sào atribuições do PODER JupiciÁRio - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTA D O DE ALAGOAS: 

I - Examinar e responder as sugestões dos Convenentes no sentido de atualizações ou 

desenvolvimento de novas funcionalidades; 

11 — Manter as condições técnico-operacionais necessárias à troca das informações que trata 

este Convênio, comunicando pronta e formalmente qualquer hiato na prestação dos serviços, 

inclusive para os fins do art. 10, §2°,.da Lei n° 11,419/2006. 

Cláusula Décima Sétima. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/AL terá como 

atribuição exclusiva a promoção de meios necessários à correta adequação ao Padrão do Arquivo de 

importação dos Usuários do Portal E-SAJ. 

Cláusula Décima Oitava. São atribuições de todos convenentes: 

1 - Formular sugestões de atualizações ou desenvolvimento de novas funcionalidades no Portal 

eSAJ; 

II - Manter as condições técnico-operacionais necessárias a troca de informações que trata este 

acordo; 

SIO 
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111 - Promover o cadastramento de seus usuários, bem como disponibilizar, quando necessário, 

equipe para a participação de cursos e atualizações inerentes ao bom e correto funcionamento do 

sistema; 

IV - Disponibilizar equipamento de informática necessário ao suporte de seus usuários na utilização 

do sistema. 

DO GESTOR 

Cláusula Décima Nona. O Gestor deste Convênio será o Diretor de Informática do Poder 

Judiciário - Tribunal De Justiça, que poderá designar servidor do quadro funcional para auxiliá-lo 

nas funções de fiscal do Convênio, nos termos do artigo 67 da Lei n° 8.666/1993. 

DOS RECURSOS 

Cláusula Vigésima. As despesas decorrentes do objeto do presente Convênio, concernentes a 

instalação e ao funcionamento, correrão à conta de dotações próprias de cada participe, conforme as 

responsabilidades de cada um, assumidas neste termo. Não haverá qualquer transferência de 

• recursos entre os convcnentes. 

DA VIGÊNCIA, DA RESILIÇÃO E DA DENÚNCIA 

Cláusula Vigésima Primeira. Este Convênio terá vigência por 60 (sessenta) meses, a partir da data 
de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 

Parágrafo Primeiro. A publicação do extrato do Termo de Adesão será efetuada 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.8.666/93. 

Parágrafo Segundo. Os convenentes poderão, a qualquer tempo, resilir o presente Convênio 

mediante denúncia, por escrito, corri antecedência mínima de 30 (trinta) dias, pelo não cumprimento 

de qualquer de suas cláusulas, pela falta de interesse de qualquer das partes na sua manutenção, por 

mútuo acordo, por força de lei que o tome material ou formalmente impraticável. 	 1/1 
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Parágrafo Terceiro. A vigência dos Termos de Adesão está condicionada à observância do prazo de -

vigência do presente Convênio. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 

Cláusula Vigésima Segunda. O presente Convênio rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 

11.419, de 19-12-2006, na Lei n° 8.666, de 21-6-1993, pelos preceitos do direito público e pelas 

disposições de direito privado correlatas. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo pelos 

convenentes mediante aditamento, e a luz das referidas leis, recorrendo-se a analogia, aos costumes 

c aos princípios de direito. 

Cláusula Vigésima Terceira. Todos os avisos, comunicações e notificações inerentes a este acordo 

serão feitas por escrito, preferencialmente por documento eletrônico. 

DO FORO 
Cláusula Vigésima Quarta. Fica estabelecido o foro da comarca da Capital do Estado de Alagoas 

para dirimir eventuais questões oriundas da execução deste Convênio. 

DA PUBLICAÇÃO 

Cláusula Vigésima Quinta. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas fica responsável pela 

publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, do presente Convênio, nos termos do art. 61, 

parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993. 

Maceió, 	de .5t4(VIVO 	de 2019. 
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Titulo do Projeto: Período de Execução 

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Acesso ao SAJ pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PIRANHAS/AL  
Identificação do Objeto: 

Início 	/ 	/2019 Ténn ino: 	/ 	/2024 

Tem por objeto a cooperação mútua por meio de convênio realizado entre o Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/AI, visando a adesão ao "Processo Eletrônico" e aos 
"Serviços do Portal E-SAI", incluindo a comunicação eletrônica de Atos Processuais e o chamado Peticionamento 
Eletrônico. Especificamente, a comunicação destes Atos e Peticionamento Eletrônico poderão ocorrer também 
através de WebServices. seguindo regras e especificações constantes no Padrão de Integração do Poder Judiciário do 
Estado dc Alagoas  
Justificativa da Proposição: Justifica-se o presente projeto em face da necessidade de utilização do sistema SAI 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/AL, para possibilitar o peticionamento eletrônico por parte 
dos membros daquele Órgão, haja vista que, com a Resolução n. 6, de 23 de fevereiro de 2016,    todo peticionamcnto 
junto ao Poder Judiciário do Estado de Alagoas deve ser realizado através do sistema SAJ- Sistema de Automação 
do Judiciário. 	. 
Metas 
• possibilidade de peticionamento, comunicações, e consultas através do sistema SAJ. 

• gerenciamento dc um único sistema processual eletrônico por este Tribunal de Justiça de Alagoas 
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PLANO DE TRABALHO 
1 - DADOS CADASTRAIS 

Primeiro Convcnente 
Orgão: Tribunal dc Justiça do Estado de Alagoas 	 IC.G.C. 12.473.062/0001-08 
Endereço: Praça Marechal Deodoro,319, Centro 
Cidade: Maceió 	U.F.: AL 	C.E.P. 	DDD/Telefone 

57.020-919 	(82) 4009-3100 
FAX 
S82) 4009-3187 

E.A. 
Estadual 

Nome do Responsável: 
TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 

C.P.F. 

C.1/ÓrgãoCargo: 	 Função: 	Matrícula 
Expedidor 	,Desembar_gador 	Presidente 
Endereço: Praça Marechal Deodoro, 319-Centro 	 1C.E.P.57020-919 

Segundo Convencnte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/AL CNPJ/C.P.F.n": 12.225.546/001-20 

Nome do Responsável 
MARISTELA SENA DIAS 

Função: Prefeita 

C1/Órgão Expedidor n". Matricula: 

Endereço: 
Praça Dr. Itabira de Brito, n°04, Centro Histórico, CEP:57460-000 

Estado: 
AL 

IP,88ICI ÁR1 0 
1..)E A1S 5 \,14, 

es. TUTMES ANDE ALBUQU 
Presidente do Tribunal de Justiç 

Primeiro Convenente 

Prefeita do Município de Piranhas/AL 

QUE MELO 
de  A lagoaç  

Testemunhas: 
I s'. 

CPF n". 

e 

CPF n°. 
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Coordenadora do NIJUS 

 

DAS RESPONSABILIDADES DOS CONVENENTES: 
I - Os convenciites assumem as seguintes responsabilidades: 

a) Designar cada qual uni Coordenador/Administrador das ações decorrentes do presente Convênio, cabendo-lhes 
acompanhar, gerenciar a sua execução, administrar o portal, bem como dirimir dúvidas ou prestar informações. 
b) Disponibilizar suporte dc primeiro nivel (help desk) aos seus usuários. 
c) Cumprir fielmente as regras ajustadas consensualmente por meio do presente Convênio. 
d) buscar permanente racionalização do trabalho, inclusive por meio de soluções que permitam a padronização dos 
expedientes. 

II - Sào atribuições do PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS: 
a) Examinar e responder as sugestões dos Convencntes no sentido de atualizações ou desenvolvimento de novas 
funcionalidades; 
b) Manter as condições técnico-operacionais necessárias á troca das informações que trata este Convénio, 
comunicando pronta e formalmente qualquer hiato na prestação dos serviços, inclusive para os fins do art. (0, §2", 
da Lei ;V 11.419/2006. 
c) Será atribuição exclusiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/AL, terá corno atribuição exclusiva 
a promoção de meios necessários à correta adequação ao Padrão do Arquivo de importação dos Usuários do Portal 
E-SAJ. 

Dra. Poliana de Andrade de Souza 

Defensora Pública Estadual 
Membro Suplente 

Dr Guilherme Ernmanuel Lanzillotti 

Procurador do Município de Maceió 

Membro Titular 

Dr. Rodrigo Palácio 

Procurador do Estado de Alagoas 
Membro Titular 

Dr. Paulo de Castro Cotti Neto 

Procurador Chefe da Advocacra-Geral da União em Alagoas 

Membro Titular 

Dr. Jesorilas da Silva 

Presidente do Conselho Estadual da Saúde 
Membro Titular 

4  — DESPESAS DO PROJETO  Dr. Carlos Humberto Casado de Lira 

Coordenador Geral do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Alagoas 

Membro Titular 

 

Não haverá transferência de recursos pelas partes convenentes 

    

5 — GESTORES DO PROJETO 
O Gestor deste Convênio será o Diretor de Informática do Poder Judiciário - Tribunal Dc Justiça, que poderá designar 
servidor do quadro funcional para auxilia-lo nas funções de fiscal do Convénio, nos termos do artigo 67 da Lei o" 
8.666/1993. 

6- APROVAÇÃO PELOS CONVENENTES 
Aprovado. 

ceio/AL, 22".  de 	0 4 
VN • 

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQU 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado dc Alagoas 

Primeiro Convericnte 

'V I •  
MARISTELA SENA 1 AS 

Prefeita do Municipio de Piranhas/AL 
Segundo Convcnente 

Dr. Georges Basile Christoupolus 

Coordenador do DSQV-Membro 

Dr. Fernando (talo Câmara de Castro 

Coordenador da Assessoria Técnica de SMS 

Subdireção Geral 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2018/14317 
Assunto: Formalização de Convênio- E-SAJ 

DESPACHO 

Considerando as documentações constantes no Processo Adrninistrativo em eptgrafe, bem como o Despacho GPAPJ n° 1129/2018, 
emanado no Processo n° 2018/13984, a celebração do Termo de Convênio n° 004/2019, entre este Tribunal de Justiça de Alagoas e 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/AL, tendo por objeto a adesão ao Processo Eletrônico' e aos 'Serviços do Portal SAJ", 
incluindo a comunicação eletrônica de Atos Processuais e o chamado Peticionamento Eletrônico. Especificamente, a comunicação 
destes Atos e Peticionamento Eletrônico poderão ocorrer também através de WebServices. seguindo regras e especificações constantes 
no Padrão de Integração do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. O prazo de vigência do presente termo de Convênio será de 60 
(sessenta) meses, contados a partir da sua publicação. 

A Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 22 de janeiro de 2019 

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 

SUBDIREÇAO-GERAL 

SÚMULA DO TERMO DE CONVÊNIO n° 004/2019 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2018/14317). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO OE ALAGOAS E O MUNICÍPIO DE PIRANHAS/AI. 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Lei Federal e° 11.419106. art. 4° 

• 
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DO OBJETO. Por meto do presente Termo de Convênio, as Partes visam a adesão da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/ 
AL ao Processo Eletrônico" e aos "Serviços do Portal SAJ". ,ncluindo a comunicação eletrônica de Atos Processuais e o chamado 
Peticionamento Eletrônico. Especificamente, a comunicação destes Atos e Peticionamento Eletronico poderão ocorrer também através 
de WebServices, seguindo regras e especificações constantes no Padrão de Integração do Poder Judiciário do Estado de Alagoas 

DO °NUS, As despesas decorrentes do objeto do presente Convênio, concernentes a instalação e ao funcionamento, correrão á 
conta de dotações próprias de cada participe, conformo as responsabilidades de cada um. assumidas neste termo. Não haverá qualquer 
transferência de recursos entre os convenentes 

DA VIGENCIA: Este Convênio terá vigênca por 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua publicação no Diário da Justiça 
Eletrônico 

DO FDRO: Fica estabelecido o foro da comarca da Capital do Estado de Alagoas para din rnir eventuais questões oriundas da 
execução deste Convênio 

Maceió, 22 de janeiro de 2019 

Deu TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tnbunal de Justiça de Alagoas 
Pnrneiro Convenente 

MARISTELA SENA DIAS 
Prefeita do Município de Piranhas/AL 
Segundo Convenente 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 2017/9053 

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO A ARP Na  056/2018. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão público integrante do Poder Judiciário de Alagoas. inscrito 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n 12 473 062/0001-08, com sede na Praça Marechal 
Deodoro da Fonseca, n° 319, Centro, Maceió-AL. neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente TUTMÉS AIRAN DE 
ALBUQUERQUE MELO. com  a interveniência do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS. 
órgão autónomo vinculado ao Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob n° 01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo Ido Tribunai 
de Justiça, representado neste alo pelo Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora Dr. Maurício César Bréda Filho, resolvem 
apostilar a ARP n° 056/2018, celebrada com a empresa MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA, tendo em 
vista o que consta do Processo Administrativo n° 2017/9053. 

O presente apostilamento visa a corrigir a Cláusula Segunda Do Valor, em razão de erro material que indicou o valor total referente 
ao item 37 como sendo RS 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais), quando deveria ser RS 2.538,00 (dois mil e quinhentos e trinta 
e oito reais). já que o valor unitário é RS 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) e foi solicitado o quantitativo de 9 (nove) unidades O 
valor total da ata passará de RS 38.981,00 (trinta e oito mil e novecentos e oitenta e um reais) para RS 40 655,00 (quatro mil e seiscentos 
e cinquenta e cinco reais). 

Permanecem inalteradas as demais dáusulas e condições inicialmente celebradas. 

Maceió, 22 de janeiro de 2019. 

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tnbunal de Justiça do Estado de Alagoas 

MAURICIO CÉSAR BREDA FILHO 
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS 
INTERVENIENTE 

SUBDIREÇÃO GERAL 

Processo Administrativo n° 2018/9527 
Assunto. Celebração de Ata de Registro de Preços Aquisição de gêneros alimentioos. 

DESPACHO 

Considerando a documentação no Processo Administrativo em epigrafe, AUTORIZO a celebração de Atas de Registro de Preços 
n" 00412019 e 000/2019. anuncias do Pregão Eletrónica n" 051/2018, corroboradas pelo Parecer GPAPJ n° 228/2018 da Procuradora 
Administrativa deste Sodalido, relativas à aquisição de gêneros aiimenticios, com as empresas. 

- V E A. MACHADO DE ARRUDA EIRELL arrematante do Lote I, no valor global estimado de R$ 39.725,00 (trinta e nove mil. 
setecentos e vinte e cinco reais): 

- NORTSUL COMERCIAL LTDA. arrematante dos Lotes II e J.1. no valor global estimado de RS 21.234.00 (vinte e um mil, duzentos 
e trinta e quatro reais): 

No ato da assinatura, é indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, declaração que 
comprove a inexistência de vinculo dos membros da contratada com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, vedadas pelas 

Pubt,cação or Dal do Tribunal de Jusbça do Estado de Alagoas - Le Federal n" 11 419,06, art 
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