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CONVtNIO N"Q1JnOOJ

coNVtNIo DE COOPERAÇÃO TtC1lo'CA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COrITROLADORIA-GERAL DA UNlÀo E O
J'l.UNlSTÉRIO púBuco DO FSTADO DE
RORAIMA, POR II'ITERMÊDIO DA
PROCURADORlA-GERAL DE JUSTIÇA.

. t

,

A Controladoria-Geral da Uniao, com sede no Setor de
Autarquias Sul _ SAS - Quadra o" I - 010«1 u A", 8° andar, Brasí1iW'DF, inscrita no CNPJ
sob o nO 00.394.46010386-29, neste alo representada pelo Ministro de Estado do Controle e
da Transparência, Doutor FranclJeo Waldir Pires de SolU:Jl, dornvanle denomillada
Conlroladoria, e o MiniJIlirio Público de Roraima, por inlennédio da Proxuradoria
Geral de Justiça, com sede na Av. ViIle Roy, 557-E, Centro. Boa Vista, inscrita 110 CNPJ
sob o o" 84.012.53310001-83, neste alo represcntada pelo Procurador-GeraJ de Justiça.
Doutor Edson Damu da Silveira, doravanle denominada Procuradoria/MP, celebram o
presente Convênio, nos lennos da Lei Federal nO 8.666193, alterada pelas Leis Federais o'"
8.883f94 e 9.64&198, mediante as c1áll5Ulu e condições seguintcs:

, .
CLAUSULA PRL\tElRA - Do Objeto

Constitui objeto do presente Con"ênio ampliar: a \mCUlação, a
integraç.lo e o mtc:rcâmbio CIlIre os participes. visando a maior efetividade d3 protcç.30 do
palrimônio público.

CLÁUSULA SEGUJIr,'DA· OU pntmsôes dOI plr1fdpn

•
2.1· Da Pr~u....doriI/MP:

a) Requisitar à Controladori. as informações e/ou dOCwtlentos
disponíveis necessários à responsabili7.aç30 civil, administrotiva e criminal dos agentes
causadores de danos ..os bens, valores e direitos componentes do patrimônio público no
âmbito do Estado de Roraima;
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b) Efetuar diligéneias de caráta informativo, objetivando a
8JlUI1'ÇIo de ilícitos praticados no âmbito da AdministrnçJo Püblica, incluídas as entidades
pUblicas com administraç.Io descentralizada, bem. como aquelas mantidas ou instiluidas
pelo Poda PUblico e, enflJll. quaisquer entidades que: tenham sob sua guanb. e
responsabilidade dil'l.beiro$, bens ou valores públicos;

•
c) Propor, com base nas infonn"ÇÕe< elou documentos fornecidos

pela CODtroladoria, as lIÇões penais, c::Iveis cfou administrativas peninenle$, bem wmo
ICOOlpanhar sua insuuç.Io, desenvolvendo todas as medidas processuais r'lC('esdrias, tais
como, manifestações escolaS. SlIsu:ntaçJo oral, inlerposiç50 c acompanhamento dos
m:wsos penmtc os tribunais;

~ ..
d) Fornecer, em tempo oportuno, as informações 5dIicitadas pela

Controladori. pare instrução de processos em tnunitação naquele 6rgão; e,
e) Colaborar e auxiliar, dentro das suas atribuições institucionais,

com os auditores da Secretaria Federal de Controle Interno e das unidades regionais da
Conlroladorill 1I0S Estados, ". execuçll.o das ações de controle nos municípios do Estado.

2.2 - D. Coolroladoria:

a) Fornecer, em tempo oportuno, infonnaç6es e10u documentos à
P~undoriajMP, quando requi~tadaspelo Procurador-Geml de Justiça. lendo em vista a
responsabilização civil, administrativa e criminal dos agentes causadores dos danos aos
bens. valores c direitos integrantes do patriRlÔnjo público, DO âmbito do Estado de
Roraima;

'.
b) Constatado indício de cometimento de illeito criminal ou de

improbidade, fornecer infonnaç6es de que tenha conhecimento; ~inhaDdo

documentos. caso exiswn, i Proc:'IIndoria/MP, acerca de inegularidãdes·apurad.u no
exerclcio das suas atribuições institucionais e que digam respeito ao escopo do presenle
con\'ênio; e

c) Ha"endo ameaça de l~o ou lesão ao palrimônio público
estadual, remeter à Proeundoria/l\.fP, inefçpendentemcnle de solicilaçlkl, cópias de
relatórios de inspeçõeslauditorill$ ordinárias' ou C'xtrlflrdinmas, aUlOS de
fiscalização/auluação, realizados em municipios ou em entidades da Administração Direta
ou Indirela do Estado de Rornim:a.

•
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CLÁuSULA TERCEI.RA - Dos rec~ Italllanos

• Os recursos humanos utilizados por qualquer dos participes nu
atividades ineren:les ao presente Con\'ênio não sofrerão alteTl'lÇOcs na sua vinculaçlo
funcional com as Instituições de origem, às quais cabe responsabiliz.ar-se por todos os
encargos de natllTeza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes.

,
CLÁUSULA QUARTA - Da dota~oortamt..Qüria,
Pelo falo de as alividades roosignadas neste Convênio ji integrarem

as atribuiç6es ordinirias dos participes, este Instrumento nIo acarreta. qualquer ÔOllS
rmanoeiro aos mesmos, motivo pelo qllal n50 se consigna dolaç.lo orçamentária.

CLÁUSULA QIJINTA - Da vigência, modi.fia~o. dcnlÍnda e
rescisão

o prazo de durnç1lo do presente Convênio é indeterminado,
podendo ser modificndo ou denuncindo por qUlllquer das partes, a qualquer tempo,
mediante comunicaçllo escrita ao outro, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, bem
como rescindido no cl50 de descumprimento de qualquer uma das suas cJâusulas ou
condições, sem prejuízo do trâmite regular dos U'abalhos em curso na vigência deste
Convênio.

CLÁUSULA SEXTA- Da Pnbliaçào

o presente Convênio será publicai:lo pela Procnndoria.fl\1P, no
Diário Oficial do Estl)do de Roraima, e pela Controladoria, no Oirido qjiCIO/ do VfI'ÜO,
como condiç.lo paro sua eficácia e validade, nos lermos da Lri Feder.:aJ 8.666/93.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Do foro

Fica eleito o foro da Cidade de Brasília para dirimir as dúvidas e
litígios oriundos dçcste Instrumento, com 3 exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Assim ajustados os partícipes celebram o presenle Convênio, em
duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

't:!rasllia, 24 de novembro de 2003

Controladoria:
<0

lA/' ,~,

V y _~..--<--<---' ~
Francisco Waldir Pires de Souza f

Ministro de Estado do Controle e da TraIlllparencia

Procuradoria: \.

Testemunhas:

I) -----t '~~desouza •

• "t __
•

2)
-pL--C7'1Eneida Bastos Paes
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