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CONVÜ'lO N"00412003

coNVtN1o DE COOPERAÇÃO rtCNICA
QUE ENTRE SI CF' FBRAM A
CONTROLADORlA-GERAL DA UNIÀQ E O
M1NISTtRJO PÚBLICO DO ESTADO 00
ACRE, POR INTERMí:DIO DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTiÇA..

,
A Controladorill-Gcral da União, com sede 00 Setor de

Autarquias Sul - SAS - Quadra nO I - Bloco "A", 8" andar, BrasiliaIDF, inscrita no CNPJ
sob o n' 00.394.460/0386-29, neste alo representada pelo Ministro de Estado do Controle e
da Transparência, Doutor Francisco Waldir Pirel de Souu, dOTaVnnle denominada
Coolroladon., e o Mioistirlo Público do Estado do Acre, por intermédio da
Prol:unldorb~ralde JUJllç'a, com sede na Rua Marechal Deodoro, 472, Centro, Rio
Branco, inscrita DO CNPJ sob o n" 04.034.450lO001-56, neste alo repTesentada pejo
Procurador-Geral de Justiça. Doutor Eliuu Buehmeier de Olivein, doravante
denominada ProcuradorialJ\tr, celebram o presente Convênio, nos lermos da Lei Federal
nO 8.666193, a1tc:rada pelas Leis Federais DOI 8.883/94 e 9.648198, mediante :u c1/iusulas e
condições seguintes: •

)
\

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objdo . ,,
Constitui objeto do presente Convênio ampliar a articuJaçIo, a

inlegraçJo e o inlercãmbio mlTe os participes, visando a maior efetividade lb proleÇkl do
p3trim6nio público.

CLÁUSULA SEGUNDA - Dal prd~nsôesdos p.,1fcipn

2.1 - Da Procuradoria/MP:

a) Requisitar à Conlroladoria as informações c/ou documclllos
disponíveis necessários à responsabilizaçllo civil, administrativa e criminal dos agentes



,

causadores de danos aos bens, valores e direitos componentes do patrimônio publico no
âmbito do Estado do Acre;

b) Efetuar diligências de caráter infonnativo, objetivando a
apuração de ilicitos praticados no âmbito da Administração PUblica, incluídas as entidades
públicas com administração descentrnlizada, bem como aquelas mantidas ou instituídas
pelo Poder Públ","o e, enfim, quaisquer entidades que tenham sob sua gUlUda e
responsabilidade dínheiros, bens ou valores publicos;

c) Propor, com base nas informações c/ou documentos fornecidos
peta Controladoria, as ações penais, clvcis c/ou administrativas pertinentes, bem como
acompanhar sua instrução, desenvolvendo todas as medidas processuais ~eCf-ssárias, tais
como, manifestaÇÕC5 escritas, sustentação oral, interposição e acompall}~mento dos
recursos perante os tribunais;,

d) Fornecer, em tempo oportuno, as informações solicitadas pela
Contnlbdorill para instrução de processos em tramitação naquele órgão; e

e) Colaborar e auxiliar, dentro das suas atribuições institucionais,
com os auditores da ~cretaria Fedeml de Controle Interno c das unidades regionais da
CODtroladorill nos Estados, na execução das ações de controle nos muniCÍpios do Estado.

2.2 - Da CoDtrollldorill:

a) fornecer, cm tempo oportuno. ínfonnações elou documentos à
ProcuradorialMP, quando requisitadas pelo Procurador-Geral de Justiça, tendo em vista a
responsabilizaçllo civil, administrativa e criminal dos agentes causadores dos danos aos
bens, valores e direitos int\grantes do patrimônio público, no âmbito do Estado do Acre;

, .
b) Constatado indício de cometimento de ilícito crimilial ou de

improbidade, fornecer infom1ações de que tenha conhecimento, encaminhando
documentos, caso existam, à Procuradoria/MP, acerca de irregularidades apuradas no
exercício das suas atribuições institucionais e que digam respeito ao escopo do presente
convênio; e

c) Havendo ameaça de lesão ou I~o ao patrimônio publico estadual,
remcter à Procuradoria/MP, independentemente de solicitação, c6pias de relatórios de
inspeções/auditorias ordinárias ou extraordinárias, autos de fiscalização/autuação,
realizados em municípios ou em entidades da t\dministração Direta ou Indireta do Estado
do Acre.



CLÁUSULA TERCEIRA - Oos recunos humanos

,
Os reeursos hwnanos utilizados por qualquer dos partícipes nas

atividades inerentes ao presente Convênio não sofremo alteraçõcs na sua vinculação
fimeional com as Instituiçõcs de origem, às quais cabe responsabilizar-se por todos os
encargos de natureza trabalhista, prevideneiãria, fiscal e sccuritãria decorrentes.

,
CLÁUSULA QUARTA - Oa dotaçào orçamcnUria

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

CLÁUSULA QUINTA - Da vigência, modificaçào, den6ncia e
rescisào

o prazo de duração do presente Convénio é indetenninado,
podendo ser modificado ou denunciado por qualquer das partes, ti qualquer tempo,
mediante comunicação ekrita ao outro, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, bem

) como rescindido no caso de descumprimento de qualquer uma das suas cláusulas ou
condiçõcs, sem prejuizo do trâmite regular dos trabalhos em curso na~ vil('ncia deste
Convênio. 1:

cLÁUSULA SEXTA - Da Publícaça'o

o presente Convênio será publicado pela'Proeuradoria/MP, no
Diário Oficial do Estado do Acre, e pela Cootroladoria, no Diddo O/icioldo {/lIi50, como
condição para sua eficácia e validade, nos termos da Lei Federal &.666193.



CLÁUSULA SÉTIMA - Do (oro

'~ Fica eleito o foro da Cidade de Brasília para dirimir as dúvidas e
litigios oriundos desie Instrumento, com a exclusãO de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Assim ajustados os partícipes celebram o present~

duas vias de igual teor e [oona, na presença de duas testemunhas.

,
Brasília, 24 de novembro de 2003

Controladoria:

Francisco Waldir Pires de Souu
Minilltro de E"ado do Controle e da Tra sparênda

,

Convênio, em

r

Procuradoria:)

Eüseu Buehme
Procurador-Ce

r de Oliveira
de Jusliça

! !: ---

Testemunhas:

I) P' ~,==- _
Mon~eSouza

,



, Di:lrio Oficial da União·~ , "''--'l.... 1 " ....... _ .. >003

,.~= ...e-ooo

_. ,.,.,...., """ "'"._"
ct»IlSSÃO D:EClfJ1VA DO .....110 Il•

lAVOURA CACAU~IIU

SllPUIl<fEl<DE>O::IA NA 1A1flA E ESl'IlITOUI<fO
.rsuuAOO DIl ....ILtT.~.lo
""".... DIl ..""" ........

~~~:'~~~'!N1'!&!8í
~ ---.:u. ~t.roA....

_lAUJ:."'~~..-..
lR'IiC. ,.,,,m.,,, ,,.,,,..._ -
COM.A>;"'" IN<~~ '1lMAZ-tNs

. CEIlAIS IN< SÁO p.uLO SI.

.. .... 01.-.-..:.(.10
"""'0'" ...-.>

M>nÕl;lkio da Apicullura,
Pocu:lria e Aba>tecimen'o

_...-._.."-_._......_=..~_ .._-_..- _-_...= _ _ ..-.. ~.a.'-""_ __............._.._...."'.-..._"' ..._.. -.-=--
•.,.., "" UCTT'C.lo

TOM..... "" .."..,. .........-, """"--.._-- ....,;,::.. - ~-::::::r=...,---, --._-_... . .--, -- ....._.._... ,,,,,,,,,,,,,, ... -_ .. "._ ..".._ .. -..v-.'_ ..._ _ _-..~,.-, ..._-_ .. .,
.:.-:.!:'~:..;r,-'Il••õ,->r- ..~~:
l~''''''''''' _ ... ""...." ._- __ _....
.- .- "'''---"'-'-"_.

•

_ .. _Cft' •• ,."" ,,,-_.-""'-_.._........ __ h_,,",- .. ... .".... .._"",.'

"".nu,....

___._.'_'''Go-*.........._--_.._.. .,.......
'''__ ... _ -.. .. -.. . o...- .' ."',••,,
<- e- _ e-a- .' .,"""'"_ _-- _..-__ .. __.. __ e-a-.'_..._ _.. 0.-_._.._/
_ _c_v-o. _ .. - I

S&:li.KTU.. •:snCU1. N f'OI1nc..s •• IU
AS MULlIUlES

..n.TO 00:"""00 DIl COOI'UAf,\O Tt.a<oT.A""*"" _ .. _ .. ""-"_ T............-.a .. __ .. _ .._..__.._._-
= .--_...-- .. .......__ ..............._._.._.__._,---_._._.._..-...-... ..----_ _._..----.. -v-.cwo ... .. __- _-_.._--- -_ .._..."'.. "' .................._..-.
....."'""""'04JA __. .... _ _..0 ..-_.._.._.. _......,.,
""""' _ .._. wa.........-o
~ - _-
S~CI:~ 1;;S .cuL Dt AQ(lICllLTUIlA t

"=
~~

• m _'O DIl A"""""'" "" ....-...-.
"'"'-" bA,..,........ U,""",,- ""~ .....TA O.~ ru W<IaUC.. _ .. ___,,_._.'''','' ,.._.. -.---"""'................. ,..._..-._ ..._..__ ._" .._..-.. ...._..-.-...- -........................._._ ...--_ ..__...-.-_ ..-". .._-_...-
"""'-' .-

_ •• _..........,.... -.,;e- •• _
..-....0-.0- __ ... _ .. _
..........__.. _ .. _C'O" ••...."-"""""'''' ..--..-'-""'" ".,..,,_J~_ ...........__...__.._..~~ .._... ...
=0;:=.::-:...~,;:;::;.-_:- ."""j"" _.:....-._..._-_ -..----"""'-._.. "......--_.- ...._.._-.. --_.._.. ., '''......,_.-.__._._.--.......__ ....-._._.__.--'-"-' "....,"..-.__._._._ __.-..__.- - ......' .._.." .. _.. __ .._.. ...~.._.. "--."."" ....-"'-'-'._"-"-_ ......~••__ o ...--._._.._.__ ....-- ..__....,_ ......_-_.. ...- -.....'~ ''''tr __ .. __
_~=.. 1l...........,_ .. 00....-- .. -..-"'" ".,,,~ ...•

_.-
:::::: ":"{:

...... """ ""'" NJ.A ....... <IO~" ........, <10"'-' •_ ....... -"'" """.....""""»-.1B.l.<lD> <lO .......oca ,

~I

SECl:ET..... l'SI'f:CIAL DOS DIIU:ITOS
IlU....l'IOS

oooaJO<> 00 ~A"'"C..DOlO

"rt>tC _ '*'''-''1 ,,"""...,..'·_11
em.TlOI..._ ....:u..<L O. 1IN1{O

un.<TO DOI. a ••'-'L<!o

_co.-."_"T_._T ct.......... _ ...... _ .. _
........._Q.-m.·,._·.·.r_.-.o<._ ..
e>m ....• ..,... 10. -!:::'t':-... --"'.......-'- ."""",, .-'--'-'--" _....-_._--.._.._-_.._------_........_--{' f . ...:__... _

""" ...-.- ...._..-...__c .., .c_ ......... _ .. _.. c_, .._.- .. ..----_.----.Goo~" __.. 00 •
e-a-.'__ . 00.-.=_c..-. ••__.............. _
""""'_.~ .._-- .._..__._.._e-<......_.._--_._.'--_._.bo .. _
_ .. __ .Coo--.' ,_. ""'" ................ -... -...-_ .'.,,,,,••,, _. 00 .. 0.-
__ c...-.' """"'" _ _ o.-
_. e-a-.' "".." _e.- -.
...... e-a- •.-. _ .. _._..-.e- ..-._ ..'- _ .co.-. .' .,"""'" -.. _...~.~_ ....__ -
- .. • ,. - .. OI"""",- .-
_.~.-_...._.... ",.. .._....

\lHIOA(ll; "EGIQtlAl (ll; Al'Th'1lIMmr<1..o
"10 C....l<DI! ro S1Jl

.......T...,., l>O ••.,,10 '" ,.",.,0_ 00ri0I .............._. _....-.......0Q0~-_ .................. ""~"'"" c""'- O __ • _. _-

_....-,...,"",...." .-,"-_....--_..,._-_.-....-..-_....-_.._..-
_O"' ...........-'~'•• _ _
... '.. ...... "'..... .. O'" ".. ,..~,.-. ... -_.__.-_.._- _.._..._.__.._,,' _ .....,,,,..~ .... --._ -----_._ _---_.._...._....
"*~. "77!;:;r:~::;:.~.~~·_·"_:.~c~


