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CONVÊNIO N«(X, (2003

CONViMO DE COOPERAÇÂO TÉCNICA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃo E O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A Controladoria_Geral da Uniâo, com sede no Setor de
Autarquias Sul- SAS - Quadra n~ I - Bloco "A", 8~ andar, BrasilialDF, inscrila no CNPJ
sob o n~ 00.394.460/0386-29, neste ato representada pelo Ministro de Estado do Controle e
da Transparência, Doutor FraneiKo Waldir Pires de Souza, doravanle denominada
Controladoria, e o Ministério Público do Estado do Amazonu, por intennédio da
Procul'llldoria-Genal de Justiça, com sede na Av. Ce!. Teixeira, 7995, Nova Esperança,
Manaus, inscrita no CNPJ sob o n° 04.153.748/000\-85, nesle alO representada pela
Procuradora-Geral de Justiça, Doutora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moul'lll,
doravanle denominada PrOCUl'llldoriafJ\.fP, celebram o presente Convênio, nos lennos da
Lei Federal nO 8.666193, alterada pelas Leis Federais nO> 8.883/94 e 9.648/98, mediante as
cláusulas e condições seguintes: '

I

,
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto , .,
Conslilui objelo do presenle Convênio ampliar a articulação, a

integração e o inlercfunbio entre os participes, visando a maior efelividade da proteção do
patrimônio publico.

CLÁUSULA SEGUNDA - Dali prel~DSoe;<l dos participes,
2.1 - Da ProeuradoriaIMP:

a) Requisilar à Controladoria as infonnações dou documentos
disponíveis neeessários à responsabilização civil, adminislrativa e criminal dos agemes



causadores de danos aos bens, valores e direitos componentes do palrimônio pUblico DO

âmbito do Estado do Am;uonas;

b) Efetuar diJigéooas de ~ informativo, objetivando a
apunçIo de ilicitos praticados no Imbilo da AdmínistlaçkI Pública, incluídas as enúdades
pUblicas com administração descentnliuda, bem como aquelas mantidas ou instituídas
pelo Poder Públi'<9 e, enfim, quaisquer entidades que tenham sob sua guarda e
responsabilidade diDhciros, bens ou valores pUblicos;

c) Propcx, com base nas informações dou documentos fornecidos
pela Controladoria, as açlles penais. civeis dOll adminístnlúvas peninentes. bem como
acompanhar sua instruç50, desenvolvendo todas as medidas processuais nec:essárias, tais
como, manifestações escritas. SllSlentaç50 oral, interposiçlio e acompánt+mento dos
recursos penIIIte os tribunais;

dYFomccer, em tempo oportuno. as infonn3ÇÕC:s solicitadas pela
Controladoria pan instrução de processos em tramitação naquele órg30; e

e) Colaborar e Duxiliar, denlro das suas atribuições institucionais,
com os auditores da Se<:rclaria Federal de Controle Inlemo e das unidades regionais da
Controladoria nos Estados, na execuçl0 das ações de controle nos municlpios do Estado.

2..2 - Da Controladori.:

li) FOmeccT, em tempo opommo, informaç6es dou documentos à
Procuradori~1P. quando requisitadas pelo Procurador-Geral de Justiça. tendo em vim a
responsabilização civil, adminisuativa e criminal dos agentes causadores dos danos aos
bens, valores c dircitos\intcgranles do patrimônio pUblico. no IÜnbito do Estado do

J """"""" . ,,
b) Consutado indicio de cometimento de iHcito criminal 011 de

improbidade, fomcccr inf~ de que tenha conhecimento, mcaminhando
documentos. caso existam, à Procuradoria/MP, acerca de irregularidades apuradas no
cxcn:icio das suas atribuições institucionais c que digam respeito ao escopo do presente
convãtio; c

c) Ha\'endo ameaça de lesão ou lesão ao patrimônio público
estadual. remeter â Procuradoria/MP, independentemente de solicitaç!lo, cópias de
relatórios de inspeções/auditorias ordinlliias ou extraordinárias, autos de
fiscalização/autuação, realizados em municfpios ou em entidades da Administração Dire1a
ou Indireta do Estado do Amazonas.



CLÁUSULA TERCEIRA _ Dl» ncul'SOll bDmll.DOS,

Os recursos humanos ulilizados por qualqueT dos partícipes nas
atividades inerentes ao presente Convlnio nJo sofrer.lo llIterações DlI. sua víncul3Çlo
funcional oom as Instituições de origem, h quais cabe responsabili:llU"se por lodos os
cncarsos de nat~ trabalhista, prevídcoeiária, fiscal e scçurilãria decorrenles.

~ t-
o

,
CLÁUSULA QUARTA - Da dolll.ça'o orçll.meDIl\rill.

Pelo falo de IIS llIividades consignadas nesle Convênio j!l inlegrarcm
as alribuições ordinârias dos pll.l1lcipes, esle lnslrumento n1lo acarreta qualqucr ônus
financeiro aos mesmos, motivo pelo qual nllo se consigna dolaç1lo orçamcnl:\ria.

CLÁUSULA QUINTA - DlI. vigiDd., modifi~~o,dcnúncb e
ruciSll.'o

o prazo de duração do presenle COIlVeIDo é indetCTTTlinado,
podendo ser modificado\ou denunciado por qualqueT das panes, a qualqun tempo,

) mediante comunic.aç30 escrita ao outro, com antecedência minima de 30 {trinta} dias, bem
como rescindido DO caso de descumprimento de qualqucr wna <lu $lIa6 4i~as ou
condições, sem prejuízo do trâmite regular dos lnlbalhos em cuno na '\;gbeia desle
Convênio.

cLÁUSULA SEXTA - Da Publicação
•

o presente Con\'ênio será publicado pela Procurll.doria/MP, no
Diário Oficial do Estado do Amawnas. e pela Cootroladorill, no Oitirio Oficiai tio Unido,
como condição para sua eficácia e vlllidade. nos lennos da Lei Federal 8.666193.



CLÁUSULA SÉTIMA - Do foro

,
Fica eleito o foro da Cidade de Brasilia para dirimir as dúvidas e

litígios oriundos deste Instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Assim ajustados os partícipes celebram o
duas vias de igual teor e forma, na presença de dl13.'ltestcmunhas.,

Brasília, 24 de novembro de 2003

Controladoria;

,
presente C&nvênio, em

)

\

Pro(uradoria:

,

•

Maria o rpl!luo SlXorro Guedu Moura
Procuradora-Geral de Justiça

Teslemunhas:

I) -f Moni~OSC"C"=uC-----

2)
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