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ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI

CELEBRAM A U IÃO, POR MEIO DA

CONTROLADORIA-GERAL DA U IÃO, E O

ESTADO DE ALAGOAS, POR MEIO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

ALAGOAS.

A UNIÃO, por meio da CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, com sede

no Setor de Autarquias Sul, Quadra I, Bloco 'A', Edifício Darcy Ribeiro, em Brasilia-DF,

inscrita no CNPJ/MF sob o n2 05.914.685/0001-03. doravante referida simplesmente como

CGU, neste ato representada pelo Chefe da Controladoria-Regional da União no Estado de

Alagoas. CLÁUDIO PACHECO VILHENA, e o ESTADO DE ALAGOAS. por meio do

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Av.

Fernandes Lima. n2. 1.047, 2~ andar, em Maceió-AL inscrito no C PJ/MF sob o n2

02.041. 752/0001-26, doravante referido simplesmente como MPC-AL. neste ato representado

pelo seu Procurador-Chefe. RICARDO SCHNEIDER RODRIGUES, nos termos do art. 166

da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente ACORDO DE

COOPERAÇÃO, atendendo às cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO tem por objeto o estabelecimento dos termos de

cooperação técnica visando fixar procedimentos e estabelecer formas de colaboração. entre os

participes. com a finalidade de ampliar as ações de articulação, integração e intercâmbio que

contribuam para a maior celeridade e eficiência dos processos que envolvam a proteção e a

recomposição do patrimônio público e a defesa da probidade administrativa.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO tem por objet"



I - tornar maIs ágil o envIo e recebimento de informações em atividades. processos ou

procedimentos que envolvam a proteção e a recomposição do patrimônio da União bem como o

combate aos atos de improbidade administrativa;

11 - promover o intercâmbio de informações e experiências relevantes ao desenvolvimento das

missões institucionais dos partícipes; e

III - aumentar o apoio e assistência mútua nas ações institucionais que envolvam interesses

comuns aos participes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

As partes se comprometem a:

I - compartilhar informações e peças documentais em seu poder, necessanas à instrução de

procedimentos, propositura de medidas administrativas ou quaisquer outras atividades inseridas

nas respectivas áreas de atuação, de ofício ou mediante solicitação;

11 - encaminhar expedientes denunciando irregularidades ou ilegalidades no âmbito da

Administração Pública, na respectiva área de atuação:

III - prestar informações sobre as providências adotadas, quando solicitadas, a respeito das

matérias objeto deste ACORDO DE COOPERAÇÃO:

IV - zelar para que os documentos e informações enviados sejam organizados de forma a facilitar

a compreensão e o trabalho do órgão solicitante;

V - utilizar os instrumentos jurídicos disponíveis para a atuação em prol dos objetivos do

presente ACORDO. além de outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais:

VI - possibilitar, sempre que possível. a participação dos signatários em programações de

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. eventos, grupos de trabalho, comissões mistas e

entidades correlatas, que versem sobre as matérias relativas ao objeto deste ACORDO DE

COOPERAÇÃO;

VII - formar grupos de trabalho, para atuação em casos específicos e de relevância para anlbos

signatários, mediaIlte proposta de qualquer dos partícipes, d cordo com sua disponibilidade de

pessoal. do qual poderão participar outros órgãos de fiscal'zaçã ;



VIII - apoiar, dentro de suas atribuições institucionais, os membros e os servidores das partes, na

execução das ações de fiscalização e investigação; e

IX - designar, no âmbito das respectivas Instituições, representantes com atribuições específicas

para o acompanhamento deste ACORDO DE COOPERAÇÃO.

Suhcláusula única - Com o objetivo de facilitar a interação dos participes. eles, ao elaborar suas

programações de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, deverão informar ao outro sobre o

número disponível de vagas, quando a natureza da matéria for de interesse comum ao bom

cumprimento do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO.

CLÁUSULA QUARTA - DA INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ESPECíFICA

As atividades previstas neste ACORDO DE COOPERAÇÃO não acarretam ônus financeiro

adicional aos partícipes, uma vez que integram suas atribuições ordinárias, razão pela qual não se

consigna dotação orçamentária específica.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos utilizados pelos partícipes nas atividades inerentes ao presente ACORDO

DE COOPERAÇÃO não sofrerão alterações na sua vinculação funcional com as instituições de

origem, ás quais cabe responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista.

previdenciária, fiscal e securitária decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO, VIGÊNCIA E RESCISÃO

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO terá vigência por prazo indeterminado, iniciando-se a

partir de sua assinatura, podendo ser alterado mediante termo aditivo, a critério dos participes, e

rescindido a qualquer tempo por mútuo consenso, pelo inadimplemento das obrigações

assumidas pelos partícipes, ou pela iniciativa unilateral de qualquer deles, mediante noti ficação

por escrito, com antecedência de trinta dias, de um ao outro, restan cada qual somente a

responsabilidade pelas tarefas em execução no período anterior à no . lcaçl~ ~

)



CLÁUDIO PACHECO VILHENA
Chefe da Controladoria Regional da União

no Estado de Alagoas

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLlCAÇÃO

A publicação de extrato do presente instrumento e de seus aditamentos será providenciada pela

CGU, no Diário Oficial da União, e, pelo MPC-AL, no Diário Oficial do Estado de Alagoas, até

o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, conforme dispõe o ·art. 61, parágrafo

único, da Lei n2 8.666, de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os detalhes operacionais necessários ao pleno cumprimento das obrigações ora assumidas serão

estabelecidos de comum acordo pelos partícipes, por meio de deliberações registradas em

expedientes internos ou em atas de reuniões compartilhadas, e as dúvidas e controvérsias

decorrentes da execução deste ACORDO DE COOPERAÇÃO serão dirimidas,

preferencialmente. por mútuo entendimento entre as partes.
•

Assim ajustadas, firmam as palies, por intermédio de seus representantes, o presente instrumento

em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-indicadas.

Maceió, AL, 01 de setembro de 2011.

~ ~ 'A/"""1
RIdARDb-8CI-~EID •R-JODRIGUES
P~Jcurador-Chefedo Ministério Público de

Contas do Estado de Alagoas

Testemunhas:

Nome:&:::~ ~MJNÇ
Documento de Identidade: Ij i'6.5V~ sSi7,r:

Nome: [j..llo A N<;)~t rlJ\.\0fÍ/.;I

Documento de ldentidade: OSóI,S i-1Q -00 s'ifl/r./J
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