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CONV.ÊNIO N"01112003

COl'll'VÊNlO DI!: COOPERAÇÃO TÉCl'I'lCA
QUE ENTRE SI CELERRAM A
CONTROLADORJA_GERAL DA UNlÀO E O
hUN1STÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
MARANHÀO, POR INTERMÉDIO DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A CODtroladoria-Gtral da Unia'o, com sede no Setor de
Amitrquias Sul- SAS - Quadra n° 1 - Bloco "A", 80 andar, BrasíliaIDF, inscrita no CNPJ
sob o n° 00.394.46010386-29, neste alo representada pelo Ministro de Estado do Controle e
da Transparência, Doutor Francisco Waldir Pires de Souu, dorav3nlC denominada
Controladoria, e o Ministério Público do Estado do i\laranhàu, por llllcrrnédio da
Procuradoria-Geral de Justiça, com sede na Rua Osvaldo CrU7~ 1396, Centro, São Luis,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.483.912/0001-85, neste alo representada pelo Procurad,
Geral de Justiça, Doutor Raimundo Nonato de Carvalho Filho, doravante denominada
ProcuradoriaIMP, celebram o presente Convênio, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93,
allerada pelas Leis Federais no' 8883/94 e 9.648/98, mediante as cláusulas e eondiçõcs
segUlnles:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ 00 Objeto

Constitui objeto do presente Convênio ampliar a art;culação, a
lCllegraçao e o intercâmbio eotre os partjçi)'l''<. visando a maior efetividade da proteção d
patrimônio público.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das prelenso'es dos partícipes

2.1 - Da Procuradoria/!\IP:

a) Requisitar iI Controladoria aS informações e/ou documentos
puní","s necessários it respon~abJ!jz: 'Cl\IL admimstrativa e cnminal dos agcmc,



,

causadores de danos aos bens, vaJore~ e direllos componentes do patnmômü públiÇ( no
âmbito do Estado do Maranhão;

b) Efetuar diligências de caráter informativo, objetivanct" a
apuração de ilíCItos praticados no âmbi10 da Administração Pública, incluídas as entidaCl
públicas com administração descelll,alizacla, bem como aquelas mantidas ou instituldas
pelo Poder Público c, enfim, quaisquer entidades que tenham sob sua guard'
responsabilidade dinheiros, bens Ou valore, públicos;

c) Propor, com base nas informações elou documentos fornecido
pela Controladoria, as ações penais, cíveis dou administrativas pertinenles, bem como
acompanhar sua instrução, desenvolvendo todas as medidas pro<:cssuais necessárias, IJIS
como, manifestações escritas, sustentação OTIII, interposição e acompanhamento r
recursos perante os tribunais;

d) Fornecer, em tcmpo oportuno, as informações solicitadas pela
Controladoria para instrução de proccssos em tramitação naquele órgão; e

e) Colaborar e auxiliar, dcntro das suas atribuiçõcs institucionan
com os auditores da Secretaria Federal de Controle Interno e das unidades regionais dJ
Controladoria nos Estados, na exc<:ução das ações de controle nos municipios do Estado.

2,2 - Da Controladoria:

a) Fornecer, em tempo oportuno, infonnaçõe~ eJou documentos
Proeuradoria/MP, quando requisitadas pelo Procurador-Geral de Justiça, tendo em '1St
responsabilizaçilo civil, administratlva e criminal dos agentes causadores dos danos a"
bens, valores e direitos integrante. do patrimônio público, no âmbito do E~tado ti

Maranhão;

b) Constatado indicio de cometimento de ilícito crimmal ou de
improbidade, fornecer infomlaçõc' de que tenha conhecimento, encaminhando
documentos, caso existam, à ProcuradoriaIMP, acerca de irregularidades apuradas no
exercício das suas atribuições institucionais e que digam respeito ao escopo do presente
convênIO; e

c) Havendo ~meaça de 1csão ou lesão ao patrimônio público
estadual, remeICr à Proeuradoria/MP. independentemente de solicitação, cópia~ de
relatórios de inspeções/audItoria ;,rdinárias ou extraordinárias, aU1o~ de
1I,'cali?..ação/alllUação, realizados em Irl"mcipios ou em entidades da Administração Di .." li

ou lndirda do Estado do Maranhão.



cLÁ USULA TERCEIRA - Do~ recunos hUmano!

Os recursos humanos utilizados por qualquer dos participes n.
atividades inerentes ao presente Convênio não sofrerào alterações na sua vinculação
funcional com as Instituições de origem, às quais cabe responsabilizar-se por todos o
encargos de natureza trahalhista, previdenda\.ria, fiscal e seCUritária decorrentes

cLÁUSULA QUARTA - Da dotaça'o orçament~ria

Pelo fato de as allvidades consignadas neste Convênio ja\. integrarem
as atrihuições ordinárias dos partícipes. este Instrumento não acarreta qualquer ônus
financeiro aos mesmos, motivo pelo qual não se consigna dotação orçamentária,

CLÁUSULA QUINTA - Da vigência, modific3ça'o, den,mcia e
resci!ao

O prazo dc duração do presente Convênio é indelermin'iL ,
podendo ser modificado ou denuncladu por qualquer das partes, a qualquer lempç
mediante comunicação escrita ao outro, com antecedência mínima de 30 (trinta) dia;, bem
como rescindido nO caso de descumprimento de qualquer uma das suas cláusula .:lU
condições, sem prejuízo do lrárlllte regular dos trabalhos em curso na vigência de~t

Convênio,

CLÁUSULA SEXTA - Da Puhlicaça'o

O presente ~nlO sera\. publicado pela ProcuradoriaIM P
Dlirio Oficial do Estado do Maranhão pela Controladoria, no Dâno O,/icú/ tlJ Um,
'orno condição para sua eficácia e valida,' nos lermOS da Lei Federal 8666193.



cLÁUSULA SÉTI.\-tA - Do foro

Fica eleito o f, ro
I . gios oriundos deste Instrumento, c< a

.,e seja

Cidade de Brasília para dirimir as dÚVl<ias

Icluslio de qualquer outro, por mais pri. ilegi.h

Assim ajustado. os participes celebram o presente ConvêJllo, em
Juas vias de igual teor e fonna, na presen 'a de duas testemunhas.

Brasília, 24 de Ilo,cmbro de 20t))

Conlroladuria,

''V '
VI"~ -----'-~

Franciscu Waldir l'iru de Souza
Ministro de Estadu do Controle e da Transp "neia

Procuradoria;

~~~Jli&'
RailDulldo NonalO de Carvalho Filho

Procurador-Geral de Jusliça

TC$telDuuh~~
J)~ .

Moni a opes de SOU2C1
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