
CO;o.,'Vt,."IO N'0!6 flOO3

COwtNJO DE COOPERAÇAO TECNICA
QUE ENTRE SI CELlmRAM A
CONTROLADORlA-GERAL DA U;o.,1ÂO E O
l\UNI5TtIUO I'ÚBLTCO DO ESTADO DA
PARAí8A, POR INTERl\IÉIJIO DA
I'ROCURAI)ORIA-GERAL DE JUSTiÇA.

A CODlroladoria-G~ral da Uniao, com sede no Selor d~

AUl3rquias Sul - SAS _ Quadro n- I _ Bloco MA-, B- nnd:lr, BrnsiliaIDF. IIlSCrit3 no CNPJ
sob o n· 00.]94.46010]86-29, Ilesle 1110 representada pelo MiniSlro de Eslado do Controle e
da Tran:>pllfência, DouIor Fl":ln~iKo Waldir Pira d~ Sou:Q, dom.'ante: denominada
Conlroladoria, e o Mini.'llc'rio Publico do Eslado da Paraíba, por mtenntdio d.1
I'rocundoria-Geral de Jusliça, com sede lia Rua Rodrigues de Aqumo, s.o-, Celllro, Joãoo
I'essoa, inscrita no CNI'J sob o o· 09.28.:1.00110001·80, ne:ste alO rerrcsc:nlada pela
I'rocuradora-Gcral de Justiça, Doutora Maria do Socorro Diniz., doravanle denominada
l'rocorlldoria/MI', cclcbmlll o presente Convênio, nos IcrnlOS da Lei Federal nO 8,666193,
allemd.1 pelas Leis Feder,lis nO> 8.883/94 e 9,648198, mcdi:Ullc as cl~llsulns e condiçõcs
scguirl1cs:

CLÁUSUL\ l'Rli\IEIKA -1)0 Objeto

ConSlitui objC1o do ~IC Comênio ampli:lr a arllculação, a
integraçllo e o intcrdmbio cnlre 0!1 partícipes, visando a maior CfC1ividade da proteçllo do
patrimônio pUblico.

cLÁus LA SEGUNDA -I);u Ilrcl ..nSlics do, p.r1ícj~,

2.1 • I)a Procuradoria/o\! I':

a) Re<luisil:tr ;\ Conlr(ll~d(lri~ as inforrna,..iks c/nu dll<:ulll~mos

dlSIl(mivcis ncccssarl<lS II rc>pQllS~hihzaç"0 1'1\'11. 11JlIllIllSlrm;va C cnlllllwl dl" "gelllc'



c. ores de danos aos bms. valores e direitos componentes do patnrnónio público no
âl to do Esbdo da Paraíba.;

b) Efetuar diligências de canlter mfonn.ati,'o, objetivando a
apuntÇoo de ilicitos pmticados no ãmbito da Administração Pública, mcluidas as emid:1des
P" ' ,;l$ com administraçllo descemralizada, bem como aquelas mantIdas ou instituídas
~' Poder Público e, enfim, quaisquer cnlidades que lenham sob SlI.l guarda e
respon:;abilidade dinheiros, bens ou valores públicos;

c) Propor, com base nas informações e/ou documenlos fornecidos
I'da Controlacloria, as aç,ões penais, cíveis dou mlministrativas pertinenles, bem corno
.1. "'''I",,,har sua instrução. descnvolvendo todas as medidas processuais necessárias. lais
",'InU, manifestações escritll,s, sustentação oral. iruerposiçilo e acompanhamento dos
rC\:ur><lS perante os nibull.:lis;

d) fornecer, em lempo oportuno, as informações solicilJld:JS pela
Conlrobdori:l para instruçllo de processos em tramil3ÇJlo naquele órgão; e

c:) Colabornr e aUlliliar, dentro das suas atribuições insuIUC.onais,
com os auditores da Scçretaria Federal de Controle Interno e das unidoocs regionaIS da
Conlrolt,dori:l nos Estados, na exocuçAo das ações de con'role nos mWlicipios do EslJodo.

2.2 - 0:1 Controladoria:

a) Fomccer, em tempo oportuno, infonnaçães c/ou dOC~lmentos :'t
I'rocurlldoriaiJ't'IP, quando rcquisiladas pelo Procurador-Geral de Justi,'a. IClldo em vista a
rcsponsabiJizaçiio civil, adminiSlrativa c criminal dos agentes causadores dos danos aos
bens. \'olores e direilos imcgrntlles do patrimônio público, no âmbito do ESlado da J'araiba;

b) COnsllllado indicio dc cometimento de ilícito criminal ou de
lmprobida<le, fomecer mformltÇõcs de que: tenha conhecimenlo. encaminhando
documentos, caso ellislanI•• PrMuradoria/MP. acerca de irregularidades apur:llbs no
exerdcio das suas alribuições instilUociof13ls e que: digam respellO ao escopo do presente
con\mw; e

c) l1a.endo ameaça de Ies:lo ou lesão ao palnrnonio pUblico
esladual. remeler â l'rlK'unlldoria/MP. independentemente de solicilaç!lo. copias de
rellltórios dc inspeçôcs/auditorias ordinarias ou c\lrnordinarias, autos de
fiscalil.açã<)laulUação, reali;Qldos ell1 municipios ou em emida.les da Admilllslra,':'o Direla
ou ln,lirela do Estado da l'nraiba



CLÁUSULA TERCEIRA - Dos recursos humano.

Os recursos humanos utiliwdos por qualquer dos partÍCipes naS
atividades inerentes ao presente Convênio não sofrerão alterações ua sUa vinculação
funcional cOm as Instituiçõcs de origem, às quais cabe responsabili7..ar-se por todos os
encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes.

CLÁUSULA QUARTA - Da dotaçâo orçalllenlúrill

Pelo fato de as atividades consignadas neste Convênio já integrarem
as atribuiçõcs ordinárias dos partÍCipes, estc lnstnllncnto não acarreta qualquer ônus
financeiro aOS mesmos, motivo pelo qual não se consigna dotação orçamentária.

CLÁUSULA QUINTA - Da vigência, modifieaça'o, dcnúncia e
rescisào

o prazo de duração do prcseme Convênio é indeterminado,
podendo ser modificado ou denunciado por qualquer das partes. a qualquer tempo,
mediall1e comuuicação escrita ao outro, com ameeedêneia mínima de 30 (trima) dias, bem
como rescindido no caso de descumprimento de qualquer uma das Suas c1.1usulas ou
condições, sem prejuízo do trâmite regular dos trabalhos em curso na vigência destc
Convênio.

CLÁUSULA SEXTA - Da Publicaçào

o prcsentc Convênio será publicado pela Procuradoria/MP, 110

Diário Oficial do Estado da Paraíha, e pela Conlroladoria, no Ddrio qinúl ~1Í1 f/mrjo,
como condição para Sua eticáeia e validade, nos termos da Lei Federal 8.666J93.



CLÁUSULA SÉTIMA - Do foro

Fica eleito o foro da Cidade de Brasília para d,rimir as dúvidas e
litígios onundos deste Instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Assim ajustados os partícipes celebrom o presente Convênio, em
duas vias de ígualleor e forma, na presença de duas testemunhas.

Brasilia, 24 de novembro de 2003

Controladoria:

,\'
I/Y......~ -'-í

Francisco \Vale.!ir!'irC5 de Sou;;-- l
Ministro de ~stado do Controle e da Transparência

Procuradoría:

Á;r?: do Socorro Díniz
Procuradora-Geral de Justiça

Testemunha"

I) -----1~p'-c~dto Souza----

'l
Eneida Ihstos !'aes
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