TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DO TOCANTINS

TERMO DE COOPERAÇÃO, CONVÊNIOS E CONGÊNERES FORMALIZADOS – FEVEREIRO / 2020

PROCESSO

NÚMERO / TIPO DE
DOCUMENTO

19.0.000035443-3

Acordo de Cooperação
Técnica, Acadêmica e
Científica nº 6/2019

20.0.000000194-6

Termo de Cooperação
nº 1/2020

20.0.000003031-8

Termo de Cooperação
Técnica nº 1/2020

OBJETO
Estabelecimento de cooperação técnica, acadêmica
e científica, bem como o intercâmbio de experiências
e de pessoal nos campos da docência, da pesquisa
e da cultura, dentro das áreas nas quais tenham
interesse manifesto, uma vez que a UnIA como uma
organização vocacionada para as novas tecnologias
e investidora em licenciaturas de caráter tecnológico
engajada com a promoção do desenvolvimento
intelectual dos alunos e docentes, nacionais e
internacionais,
incentivando
a
troca
de
conhecimentos como um método evolutivo de
aprendizagem.
Proporcionar estágio obrigatório não remunerado aos
acadêmicos regularmente matriculados e com efetiva
frequência nos cursos superiores ministrados pela
UNITINS.
Estabelecer condições de cooperação e apoio
técnico, jurídico e administrativo entre os
cooperados, consubstanciado na disposição de
pessoal, visando à formulação e a implementação de
medidas conjuntas voltadas ao aperfeiçoamento,
facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos
relacionados ao auxilio no processo de regularização
fundiária urbana no município de Colméia/TO, de
modo a proporcionar maior eficiência a esta
atividade.

PARTES

CNPJ / CPF

COM ÔNUS / OU REPASSE
FINANCEIRO

ASSINATURA
E VIGÊNCIA

Universidade Independente
de Angola - UnIA

**************

*****

17/02/2020
a
17/02/2025

Universidade Estadual do
Tocantins - UNITINS

01.637.536/0001-85

*****

17/02/2020
a
17/02/2025

Município de Colméia/TO

02.070.746/0001-05

*****

19/02/2020
a
19/02/2022
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20.0.000001912-8

Termo de Cooperação
Técnica nº 2/2020

20.0.000003043-1

Termo de Cooperação
Técnica nº 2/2020

20.0.000003044-0

Termo de Cooperação
Técnica nº 3/2020

20.0.000003045-8

Termo de Cooperação
Técnica nº 4/2020

O estabelecimento de ações conjuntas entre os
partícipes para fomentar a conciliação nas
execuções fiscais processuais e pré-processuais da
dívida ativa do Município de Guaraí, por meio do
CEJUSC - Centros Judiciários de Solução de
Conflitos e Cidadania da Comarca de Guaraí, bem
como, evitar que sejam executadas dívidas cujos
valores não justifiquem o custo gerado pelo
processo.
Estabelecer condições de cooperação e apoio
técnico, jurídico e administrativo entre os
cooperados, consubstanciado na disposição de
pessoal, visando à formulação e a implementação de
medidas conjuntas voltadas ao aperfeiçoamento,
facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos
relacionados ao auxílio no processo de regularização
fundiária urbana do Município de Itaporã do
Tocantins/TO, de modo a proporcionar maior
eficiência a esta atividade.
Estabelecer condições de cooperação e apoio
técnico, jurídico e administrativo entre os
cooperados, consubstanciado na disposição de
pessoal, visando à formulação e a implementação de
medidas conjuntas voltadas ao aperfeiçoamento,
facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos
relacionados ao auxílio no processo de regularização
fundiária urbana do Município de Itaporã do
Tocantins/TO, de modo a proporcionar maior
eficiência a esta atividade.
Estabelecer condições de cooperação e apoio
técnico, jurídico e administrativo entre os
cooperados, consubstanciado na disposição de

Município de Guaraí/TO

02.070.548/0001-33

*****

18/02/2020
a
18/02/2025

Município de Goianorte/TO

25.086.612/0001-70

*****

19/02/2020
a
19/02/2022

Município de Itaporã/TO

02.739.753/0001-49

*****

19/02/2020
a
19/02/2022

Município de Tupiratins/TO

37.420.692/0001-37

*****

18/02/2020
a
18/02/2022
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pessoal, visando à formulação e a implementação de
medidas conjuntas voltadas ao aperfeiçoamento,
facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos
relacionados ao auxílio no processo de regularização
fundiária urbana do Município de Tupiratins/TO, de
modo a proporcionar maior eficiência a esta
atividade.

Termo de Cooperação
Técnica nº 01/2020

DesenvoIvimento de ações conjuntas entre os
particies, visando a cooperação para a efetiva
impIementação, acompanhamento e avaIiação de
uma poilítica de atenção a pessoa egressa do
sistema penitenciário, nos termos propostos em Ieis
e diretrizes nacionais e internacionais, concretizando,
desta forma, as condições institucionais necessarias
para a impiementação do Escritório Social no
Estado do Tocantins.

Conselho Nacional de Justiça

07.421.906/0001-29

Governo do Estado do
Tocantins por meio da

01.786.029/0001-03

Secretaria da Cidadania
e Justiça
Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins
4ª Vara Criminal de Palmas

05.553.216/0001-06
*****
25.053.190/0001-36

Conselho da Comunidade

10.492.185/0001-52

Arquidiocese de Palmas

01.722.233-53

13/02/2020
a
13/02/2021

