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coNVÊNIO N"W512003

coNVÊNIo DE COOPERAÇÃO TtCNICA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÀo E O
MINISrtRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
ALAGOAS, POR INTERMtmo DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIçA.

,

A Control.adoria-Geral da Unia'o, com sede no Setor de
Autarquias Sul- SAS - Quadra n° I - Bloco "A", 8" andar, BrasilialDF, inscrita no CNPJ
sob o nO 00.394.46010386-29, neste ato representada pelo Ministro de Estado do Controle e
da Transparência, Doutor Francisco Waldir Pirell de SOIU.a, doravante denominada
Controladoria, e o Ministério Público do Estado de A1agoa~, JXlr intennédio da
Procuradoria-Geral de JWlliça, com sede na Rua DL Pedro Jorge Melo e Silva, Bairro
Poço, Maedó, inscrita no CNPJ sob o n° 12.472.734/0001-52, neste ato representada pelo
Procurador-Geral de Justiça, Doutor Dilmar Lopell Camerino, doravante denominada
Procuradoriaf1l.tP, celebram o presente Convênio, nos temlOS da Lei Federal n" 8.666193,
alterada pelas Leis Federais n'" 8.883194 e 9.648198, mediante as cláusulas e condições
seguintes: ,

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objcto

Constitui objeto do presente Convênio ampliar a articulação, a
integração e o intercãmbio entre os partícipes, visando a maior efetividade da proteção do
patrimônio público.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das pretensoes do~ participe.!

2.1 - Da ProcuradorialMP:

a) Requisitar à Controladoria as infonnações dou documentos
disponíveis necessários á responsabilizaçllo civil, administrativ;l e criminal dos agentes



)

causadores de danos aos bens, valores e direitos componentes do patrim6nio publico DO

Ambito do Estado de Alagoas;

b) Efetuar diligências de caníter infonnalivo, objetivando a
apur1lÇlo de ilicitos praticados no âmbito da Administração PUblica, incluidas as cntidades
pUblicas com administração desccnlflllizada, bem como aquelas mantidas ou instituídas
pelo Poder PUbli~ e. enfim., quaisquer cotidades que lenham sob sua &uarda e
responsabilidade diliheiros, bens ou valores pílblicos;

c) Propor, com base nas informações c/ou documentos fornecidos
pela COlltroladoria, lU ações penais. cims c/ou administrativas pertinentes, bem como
acompanhar sua instnJÇâo, desenvolvendo todas as medidas processua.is necessárias, tais
como, manifestações escritas, sustentaçAo oral, interposição e acomp:llntjlmento dos
recunos perante os tribunais; t

,
dY Fornecer, em tempo oportuno, as infonnações solicitadas pela

Cootroladoria para instrução de proces.sos em tramilação naquele órgllo; c

e) Colaborar e auxiliar, dentro das suas atribuiçOes institu<:ionais,
com os auditores da Secretaria Federal de Controle Interno e das unidades regionais da
Controladoria nos Estados, na eXCl::ução das 3ç1Scs de controle nos municlpios do Estado.

2.2 - Da Controladorla:

a) Fornecer, em tempo OporlUDO, informações c/ou doclUDClltos à
Procuradoria/MP. quando requisitada5 pelo Procunldor-Gentl de Justiça, tendo em vista a
responsabilizapo civil. administrativa e criminal dos agenles causadores dos danos aos
bens. valores e direitos ~egrantes do palrimôroo público, no âmbito do Estado de Alagoas;

b) Constatado indicio de cometimmto de illcito éridinai ou de
improbidade. fomettT informações de qlX: lenha conhecimenlo, ~inhando
documentos, caso existam, à Procuradoria/MP, acerca de irregularidades apuradas no
exen::lcio das suas atribuições instirueioonais e qlX: digam respeito ao escopo do presente
convmio; e

c) Havendo ameaça de Ies..'\p ou ·'esão ao patrimônio público
estadual, remeler â ProeuradoriaIMP, independentemente de .solieitaçAo, cópias de
relatórios de inspeções/auditorias ordinárias ou extraordinárias, autos de
fiscalizaçllo/autuação, realizados em munielpios ou em entidades da Adminislraçllo Direta
ou Indireta do Estado de Alagoa'l.



CLÁUSULA TERCEIRA - Dos recursol bumanos

,
Os recursos bumanos utilizados por qualquer dos participes nas

atividades inerentes ao presente Convênio não sofrerão alterações na sua vinculação
funcional com as Instituições de origem, às quais cabe responsabilizar-se por todos os
encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes.

,
cLÁUSULA QUARTA - Da dotaçào orçamentária

Pelo fato de as atividades consignadas neste CorlVênio já integrarem
as atribuições ordinárias dos partícipes, este Instrumento não acarreta qualquer ônus
financeiro aos mesmos, motivo pelo qual não se consigna dotação orçamentária.

CLÁUSULA QUINTA - Da vigência, modifiCllção, denúncia e
rescisào

o prazo de duração do presente Convênio é indetenninado,
podendo ser modificado ou denunciado jXlr qualquer das partes, a qualquer tempo,
mediante comunicaç.ão Jl:crita ao outro, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, bem

) como rescindido no caso de descumprimento de qualquer uma das suas cláusulas ou
condições, sem prejuízo do trâmite regular dos trabalbos em curso na vít>ência deste
Convênio. ~

CLÁUSULA SEXTA - Da Pnblicação

o presente Convênio será publicado pela' Procuradoria/MP, no
Diário Oficial do Estado dc Alagoas, e pela Controladoria, no LJiório Oficiol da União,
como condição para sua eficácia e validade, nos termos da Lei Federal 8.666J93.



CLÁUSULA StTIMA - Do foro

'~ Fica eleito o foro da Cidade de Brasília para dirimir as dúvidas e
litlgios oriundos desie Instrumento, com a eJ<c!uslIo de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Assim ajustados os participes celebram o present!
duas vias de igual teor e fonna, na presença de duas testemunhas.

,
Brasilia, 24 de novembro de 2003

Controllldoria:

'..-T ,.
{/V.-<-- -----" êl

FnlBdsco Waldir Pires de Souza
Minbtro de Estado do Controle e da Tran arência

C~nvênio,

•
,m

Procuradoria:

Testemunhas:

I ) 7"

•
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