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CONVÊNIO IH: COOPER,.\ÇÃO TÉCNICA
QUE ENTRE SI CEU:URAM A
CONTROLAOORL\-GERAL DA UNIÃO E O
J'llIl'I'lSTf:RIO I'ÚBLlCO ! O ESTADO DO
J'lL\TO GROSSO, I'OH I1\TERMtOlO IM
l'IW:::URAI)OlllA-GERAL OE JUSIIÇA,

A Conlroladoria-Gcnll da Uniao, <:Om s'llc no Selo<" de
AutarquiólS Sul- SAS -Qu;ldra n' I - Bloco "A~, r ;md:lr, BrasilialD. > inscril~ no CNPJ
~ o o" 00.394.4601(1386-29, neste ~lo rcp=<Ilad<l. pelo Mmistro de E bdo do CooLrole e
d~ Transp;1Jêneia, Doutor Fnnc':!Co Waldir Pires de Souza, dor~v:mte d"llOll1inad~

Conlroladoria, e O MinÍ3l~rio Publico do E5lado do MaIo GrWl!o. por intermédio da
]'rocuradoria-Gcral de JU5tiça, com sede na Rua 06, s/n", Ed. ~ 1de do Ministério
Publico, Cenlro Politieo Adrn,nistralivo, Cui"bá, ins<;rita no 2NPJ sub O n"
03.507.415/0018·92, neste ~to rcpr ,senlada pcl" ]'r<><:urador-Geral de Ju'üça, em cxcl"l:icio,
Doulor Paulo Ferreira I~ocha, doravame d"n"minada I'rucuradori.;fi\lI" el.'lebrnm o
presente Convênio, nos lennos da '.ci ['ederal,,' 8.666193, alterad" peL's Leis Fcdcrnis 11"
8.883194 c 9,6-f8l98, medianlc as c;jusulas e <:Ol1diçõcs seguintes:

CLÁUSULA "RlMEIRA - Do Objeto

\ .___ Constitui objeto do plocnte ConvmÍD ampli~r /I arllcul<lÇlo, a
in~ e O inlerdmbio entre O participes, visando li m;l.ior crelivid <de d3 prolcçâo do
p;llrimônio publico_

CLÁUSULA St:GUNDA _ Oa! Ilrl'leu....o do. puticipu

2,1.1>:0 I'l"\JcuradoriaiMI':

,,) l~e/]ubit"r ;\ Conlnllal!oria ~s ,nformaçõc, c/ou d<><:llll1cnto,
disponíveis n~'<:cssários á respon:;..bili';:Jçáo c,vil. ndmini>tmtivn ~ cnllin~l do~ ~gcmes



causadores de danos aos bens, v:,L"es e direitos componentes do palrnnônio p"blieo nO
âmbito do Estado do MaIo Grosso;

b) Efelu;lr ddig':neias dc ca,,',tcr inforl11ativl', objdivando "
apuraçJo de ilicilOS praticados no Jmbito da Admilllstraçào Pública, inciuidas os entidadcs
públicas com adminislraçJo dcscentralizada, bem cOmO a'luclas manLJ.as ou instiluídas
pelo J'Qdcr Público c, enfim, quai5([Uer enlidades que lenham s"b sua guarda e
respon""bilidadc dinheiros, bens ou valores púb:ieos;

c) Propor, com base na, informaçõcs clou docuincnlos fornecidos
pcla CODlroladori:l, as açõcs pcn"is, eivcis c/ou administrativas peni'leIl\CS, bem como
acompanhar su.~ instr\lçJo, descnv(1lvendo lo,bs as medidas proceS$uo's ncccss~rios. t;lis
como, manifestações cscrilas. su, lent.~ç';o oral. intcrposiçlio e aeO: 'lp.1flhamenlo dos
recurSOs peran!e 0< lribunais;

d) Forneccr, cm lcmpo oportuno, as infonnoçõ.·s solicitadas pela
CODtroJadori~ para instrução dc processos em lramilaçào naque1c órgilo' c

e) Colaborar c auxiliar, denlro das suas atribuiçõcs institucionais,
com os auditorcs da Secretaria Federal de Conlrolc Inlerno e das uniciades regionais da
Controladoria nos Eslados, na exeeuçJo das açõcs de controle nos mUlldpios do Stado.

2.2 -Da Controladoria:

a) Fornecer, em tempo oponuno, informaçõcs c'ou documentos iI
l'rocuradoriaIMl" quando requisitldas pelo Procumdor·Gcml de Just;ç:, lendo em viSla a
rcsponsabilizaç~o eivil, administrol;va c criminal dos agentes causado es dos danos aOS
bens, valores c direitos integrantes do palril1lônio público. no ~mbilo d~ Esl~do do MaIO
Grosso;

b) Constatado indicio de comelimento de ilicilu criminal ou de
i'nprobidade, fornecer inFormações de que lenha con!lcciment(), encuminhando

., documel1loS, e~ existam, ~ l'ro,-ur:l.dorialMI', acere~ de irreglliar;Gades apuradas no
~exereieio das ,uas ~lribuiçõcs insli,uciollais c que dig~m respeito ~o e :copo do presente
eonvêmo; e

c) H~vcndo ameaça de lesilo ou lesão no p"tr;mõnio público
estadual, remetcr ~ ProcllndonJlIMP, indcpendcntemcntc dc solie,wção, copias dc
relatórios de inspeçõcs/auditorias ordin;:rias ou cxtraordln:\ I ias, autos de
fiscalizaçãolauluaç:io, rc:llizados em municipios ou em enlidades da Ad ninistrnçJo Dircla
ou Indiretól do Est.:ldo do Mato Gros'O.
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CLÁUSULA TERCEIRA -Oo~ reeUl"$O, hum.,"o~

OS r<:<:UTSOS humanos utilizados p<;>r qillllquer '.Ios particIpes nas
atividades inerentes ao presente Convênio nJo sofrcrJo :,lteraç6cs nu sua vinculação
funcional com as Instituiçõcs de origem, às Cjuais c:lOO resp<;>nsabiJiz;.r-se p<;>r lodos os
enearsos de nalureZ<ltrabalhista, pr.-vidcneiAria. fiscal c securitária deeor entes.

CLÁUSUL.\ QUART/. - Da uolaç:io orçameo!~ria

?clo falO de as atividade, consignadas lleste Com ênio já intcgrarem
as atribuiçõcs ordillárias dos participes, este InstrumenlO nJo aearr<-la qualquer ônus
financeiro aos mesmos, motivo pejo qlkll nJo se consiblla dotação orçam, lItária.

CLÁUSUL.\ QUINTA - Da vigência, modificaça'o, ucuílllcia c
rcscua'o

o prazo dt duração do presente Convênio 6 indeterminado,
podendo ser modilieado ou denunciado por qualquer das partes, a qualquer temp<;>,
mediame eOmUnic.lç:io escriw ao OltTO, com antecedência mínima de 30 (trima) dias, bem
como rc><:indido no caso de desc;tmprime1l10 de qualquer uma das, uas cláusulas ou
condiçõcs, sem prejuizo do trâmÍ[~ regular dos trabalhos em curso I.a vigência deste
Convênio.

..'.
CLÁUSUL"_ SEXTA - Da Publicaça'o

o presente Convênio ""fá publicado pcla I'rocllradorialMP, no
Diário Ofieial do Estado do Mato Grosso, c pda ControJadoria, no Diorlo O./iciol do
limbO, como condição pam sua efic<ieia e validade, nos termos da Lei Fedcral 8.666J93.
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CLÁUSUL \ SÉTIMA - Do foro

Fica eleito" foro da Cidade de Brasília pam dirimir as dúvidas e
litígios'oriundos deste Instrumento, cOm a cxclus;1o dc qualquer outro, por mais privi Icgiado
que sCJa.

Assim ajustados os participes celebram o prescnte Convênio. em
duas vias de igual teor e forma, na presença de d"as testemunhas.

Brasilia, 24 de novembro de 2003

Controladoria:

Francisco Waldir l'irc. de Sn
Ministro de Estado do Controle e da T llnsparênci..

Proeuradoria:

l'roeurador·Geral de Ju~liça, em e~erdcio
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TC.'ltcmunhlls: ~
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