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CONvtN10 N'UJOnOOJ

CONVÍ:NIO DE COOPERAÇÀO rtCNlCA
QUE ENTIU: SI CELEBRAM A
CONTROLADORlA-GERAL DA UNIAO E O
MINlsrtluO PÚBLICO 00 FSTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, POR
INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA..

. t

A Conlroladorl.-Gtral da Unia'o, com sede no Selor de
AlIIarquias Sul- SAS - Quadra n~ 1 - Bloco "A". 8G andar, Brasíliall)F, inscrita no CN':J
sob o nG 00.394.460/0386-29, neste alo representada pelo Ministro de ESllldo do Controle e
da TranspaT!ncia, Doutor Francisco Waldir Vira de Souza, doravante denominada
Controladoria, e o Ministério Público do Estado do Rio Gnlnde do Norte, por
inlerm~io da Procuradori.-Ccnl de Justiça, com sede na Rua Senador Gwrgino
Avelino, 904, Bairro Tirol, Natal, inscrila no CNPJ sob o n° 08.539.710l00014t, neste alo
representada pelo Procurador-Geral de Justiça. Doutor Fernando Oalilla VauoDcrloJ.
doravantc denominada Procundoria/MP. celebram o presente Convênio, nos termos da
Ui Feden.l o· 8.666193, alleradll pelas Leis Federais n" 8.883/94 e 9.648/98, mediante as
cltausula.s e oondições seguintes:

\

CLÁUSULA PRlMEI.RÁ - Do Objeto . ,,
Constitui objeto do presente Com·ênio ampliM a 3r1fculação, a

integração e o inten:âmbio entre 0$ participes, visando a maior efetividade d3 proteção do
patrimônio pUblico.

, .
CLAUSULA SEGUNDA· Du prelel1Sô~do, p.rtlci~

2.1· Da Procuradoria/MP;

a) Requisitar ti Controladoria as informações eJou docWllentos
disponíveis necess.-lrios ;l respons,1.bilizaç.50 civil, administrativa e criminlll dos agenles



,
causadores de danos aos bens, valores e direitos componentes do patrimõnio público no
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte;

b) Efetuar diligências de caráter infonnativo, objetivando a
apuração de ilícitos praticados no âmbito da Administração Pública, incluídas as entidades
públicas com adminislroção descentralizada, bem como aquelas mantidas ou instituídas
pelo Poder Público c, enfim, quaisquer entidades que tenham sob sua guarda e
responsabilidade á'!!1heiros, bens ou valores públicos;

c) Propor, com base nas informações elou documentos fome(:idos
pela CODtroladoria, as ações penais, cíveis elou administrativas pertinentes, bem como
acompanhar sua instrução, desenvolvendo todas as medidas processuais ne<:essárias, tais
como, manifestações escritas., sustentação oral, interposição e acomea~amento dos
recursos perante os tribunais; t

lij Fornecer, em tempo oportuno, as informações solicitadas pela
Controladori. para instrução de processos em tramitação naquele órgão; e

e) Colaborar e auxiliar, dentro das suas atribuiçõcs institllCionais,
com os auditores da Secrelaria Federal de Controle Interno e das unidades regionais da
Controladori. nos Estados, na execução das ações de controle nos municípios do Estado.

2.2 - Da Controladoria:

a) Fornecer, em tempo oportuno, informações elou documentos à
ProcuradoriaIMP, quando requisitadas pelo Procurador-Geral de Justiça, tendo em vista a
responsabilização civil, administrativa e criminal dos agentes causadores dos danos aos
bens. valores e direitos integrantes do patrimônio público, no âmbito do Eslado do Rio
Grande do Norte; '.

. ,
b) Constatado indicio de cometimento de ilíeito_crÍltlirial ou de

improbidade, fornecer infonnaçõcs de que tenha conhecimento, encaminhando
documentos, caso existam, li Proeuradoriall\lP, acerca de irregularidades apuradas no
exercício das suas atribuições institucionais e que digam respeito ao escopo do presente
convênio; e

c) Havendo ameaça de les!o ou lesão ao patrimônio público
estadual, remeter li Procuradoria/MP, independentemente de' solicitação, cópias de
relatórios de inspeçõcs/auditorias ordinárias ou extraordinárias, autos de
fiscalização/autuação, realizados em municípios ou em entidades da Administração Direta
ou Indireta do Estado do Rio Grande do Norte.



CLÁUSULA TERCEIRA - Dos recurso, humanos

•
Os rccUI"SO$ humanos utilizados por qualquer dos par1JClpes nas

atividades ineR:ntes ao presentc Convlnio nkJ sofrerão alterações na sua vinculação
funcional com as Instituições de origem, às quais cabe responsabililN-se por todos os
encargos de natureu trabalhista, previdenciária, fiscal e securitâria decorrentes.

,
CLÁUSULA QUARTA - Da dotaçlio orçamentiria

Pelo falo de as lIIivilbdes consignadas nesIe Corwcruo ja integrarem
as lIIribuições ordinirias dos participes. esIe Instrumento nIo acarTeIa qualquer ônus
fi~f(I _ mesmos, motivo pelo qual nIo se consigna dotaçAo orçamentária.

CLÁUSULA QUINTA - Da viginci., modifacaçao, dmúDc:ia e
resc:isa'o

o prazo de duraçl10 do presente Convcnio c indetenninado,
podendo ser modificadf ou denunciado por qualquer das parie" a qualquer tempo,
mediante comunicaçfto escrita ao outro, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, bem
como rescindido no CIlSO de descwnprimenlO de qualquer uma das suas cláusulas ou
condições, sem prejuízo do trâmite regullll" dos trabalhos em curso Il:f v;ência deste
Convênio. •

CLÁUSULA SEXTA - Da Publkaçlio

•
•O ~nte Con\'ênio será publicado pela Procuradoria/MP, no

Diário Oficial do Estado do Rio Grande do None, e pela Controladorla, no Clim"o qjiclol
do Unlõo, corno condiçllo para sua eticãcia e v:llidade, nos lermos da Lei Federal 8.666193.



CLÁUSULA SÉTIMA - Do foro

• Fica eleito o fOTO da Cidade de Brasília para dirimir as duvidas e
litígios oriwldos deste Instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que scJa.

Assim ajustados os partícipes celebram o presente
duas vias de igual tcor e fonna, na presença de duas testemunhas.

,
Brasília, 24 de novembro de 2003

Controladoria:

\'
_W.<-<.--:-: > 0J

Fnmcisc:o Waldir Pir" de Souza
Ministro de Estado do Controle e da Transparência

Convênio,
f

,m

Procuradoria:

Fernando Batistâ! Vasconcelos
Procurador-Geral de Justiça

• L_
•

Testemunhas: ~ ~ :.. L
I) f1Moni~OC"C~=-----

•
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