
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRiO DA
AGRICULTORA, PECUÃRlA E ABASTECI·
MENTO E A CONTROLADORIA-GERAL DA
UNIÃO

P~Jo presente UlStrumentO, o r.UNISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARlA E
ABASTECIMENTO, doravance ",f~ri!kl ~implem>ente como MAPA, msenlo no CNPll'MF
sob o número 00.3%.89510001-25, com sede na Esplanada dos Mm15tCrios, Bloco 'O', nesta
Capilal, nesl~ alo repre>õentado pejo ExcelentísstmO Senhor Mmistro de Estado da Agricultura,
Pecuirul. e Abastecimento, ROBERTO RODRIGUES, e a CONTROLADORlA_GERAL
DA UNIÃO, doravante refenda mnplesmente como ceu, in~crila no CNPJfl>IF sob onumero
00.39-1.46010386-29, com sede: no Setor de AutarqUIas Sul, Quadra I, Bloco 'A', Edificio Darcy
RIbeirO, I1eIót:l Capital, neste ato representada pelo Exeelentissimo Senhor Mirnstro de Estado do
Control~ e da T=parência, WALDIR PIRES, eelebram, lendo em conta, no qu~ for
aplicável, as dispostções da Let n"- 8.666, de 2J de junho de 1993, e demais nOmus pertt-nenlCS,
o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, nos lermos seguintes

CLÁUSULA PRI~IEIRA - DO OBJETO

Constitut objelo do presente Acordo a instituição de mecarllsm05 de <;<)Operação entre os
partícipes na realização de ações relacionadas aos Irabalhos de fisealil:<lção da aplieaç50 de
recursos federaIS, transf~ridos pelo MAPA, em arcas estaduail e munieipais definidas a panir de
sortetOS públicos, em todo o terrilório h3Cional

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRlGAÇÓES DOS PARTíCIPES

Os Participes se comprometem a conjugar csforços par.a Odesa\volvimenlo e C'l:ecuç.io de ações
diretamenle Iigad:.. aos lrabalhos de fiscaliUlç10 supro referidos, COm as seguintes
mcumb"ncias

1-lncumbcaoMAPA

a) pôr :l dISpoSIção da CGU, para consecução do objeto pacn,ado, s<:",~dores de seu quadro de
pessoal c veiculos para acompanhar os 5Crvl<lores da CGU nas atividade!; de fiscah:!.3.ção nos
murucipios soneados;

b) ar~ar Com todas as despesas de deslocamento e estadia dos servidores POSlos à dispos'ção da
CGU, nos termos da alwa ""Ienor;

e) ruhsurutr, mediante solicitação da ceu, servidores e ,...,iculos poslos i sua dLSposição, estes
ultimo< quando !>OU,.."

l
1



lI-Incumbe à CGU:

a) onenur os seTVldores postos à dJspostção pelo MAPA nas atiVIdades que constItuem objeto
do presente Acordo;

b) coordenar, supervisicma.r e fiscalizar OS trabalhos executados pelos servidores postos à
disposiç&! pelo i'>IAPA, os quais ficar!o tecnicamente vinculados 1 CGU e obrigados ao
cumprimento da diretrizes e instruÇÕC5 emanadas daque~ Órgão, bem como da legislaçJ.o
peninente à atlvidade de controle;

c) controlar e supervisionar a utilizaçio dos bens postos à disposiçJ.o pelo MAPA, zelando pelo
seu bom uso e conservação;

d) solicitar ao !>tAPA a substituição dos servidores que não c.'{ecutarem apropnadamerlle as
ativil;bde$ previst;l5 OU que forem consider:1dos maptos paT:I O desempenho dls urefas
respectivas, bem como a subsutuiç&! dos bens que se mostrarem inadequados a realizaçSo dos
trabalhos

Subdáusula Úníc~ _ As atiVlllades inerentes a realizaçJ.o do objeto do presente Acordo dar-se
ão sob ~ re:sponsabihdade da CGU e segundo plano operativo elaborado pela Se<:rdana Federal
de Controle Interno daquele Órglo

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS HlThl<\NOS

Os recursos humanos utilizados pelos Participes nas atividades UlCrentes ao presente Acordo
não sofrerão alterações na sua vinculação funcional com os órgãos de origem, aos quaIs cabe
responsabiliur-se por todos Os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e
securitária decorrente.!.

CLÁUSULA QUARTA - DA INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ESPECiFICA

M atividades previstas neste Acordo não acarret:un ônuS financelrO adi,iQll:lI aos Partictpes,
urna vez que rntegram SU;l5 atributções ordinárias, rmo pela qual não se COnsIgna dotação
orçamentária especifica

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÓES

As alterações que se fizerem necessárias no termos do presente Acordo sedo realinda. por
meio de sunples tenno aditivo firmado pelos Partícipes.

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

o presente Aoordo tem '"tiencia imediata e é estabelecIdo por prazo mdetemunaoo, podendo ser
rescmrhdo, a qualquer lempo, por mútuo =nso, pelo inadimplemento das obripçõcs
assllnudas pelos partiCIpeS, ou pela lfliClativa urulateral de qualquer deles, medt""te notIficação,
com anteceden,ia núnuna de 30 (mma) dtas, de um ao oUlro, re.tando a cada quaitio-.omcme
a reSl'On.abilidade pelas tarefJS em e'<ecllção no período anterior à notIficação



CLÁUSULA SÉTIMA _ DA PUBLlCAÇÁO

A publicação de e>.1ralo do prcS(nte instrumento, OU de seus aditamenlos, sera providenCIada
pela ecu no Diário Oficial da Uni~o, como condição indJ.spensjvel á sua eficácia, em
consOTÜttcia eom o que dispõe: O art 61, parágrafo único, da Lei n! g666, de 21 de JUnho de
1993

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Os casos omis~, as duvidas e as eontrovérsias dccorrmtes da exccução deste Acordo serão
dirimidas, preferentemente, por mUlllo entendimento entre 0lI Partíctpes

AsSim aju5t:ldas, finnam as partes, por intermédio de ~us representantes, O presente
lnstrumcuto em três vta5 de ,guallwr e forma, na prcscr>ça das testemunhas mfra-mdicadas

Brasilia, DF,

w~~'WALDIR PIRES
MinUlro de Esudo do C trole

e da Trampartn<ia

TeslemUllhu

Nome:lu;l" fi<!/J"oi: (lI.ol.srml')

Documento de ,,!enlidade 30 k'

de 2004

ROBERTO RODRtGUES
Ministro de E.lado da '\l:ri<ul ra,

Pecuária e Aba.ler;men
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