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CONVÊNlO N"aeI2003/ e.&, U

CONVí:NlO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
QUE ENTRE SI CE.LEBRAM A
CONTROLADORlA-GERAL DA UNIÃo E O
CONSELHO NACIONAL DE
PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA
DOBRA5lL.

A Controladoria·Geral da União, com sede no Setor de
Autarquias Sul- SAS - Quadra n"1 - Bloco "A", 8" andar, em B<asílial DF, Inscrita no
Ç},'l'J sob o nG 00394.46010386-29, lIC'5tC ato representada pelo Ministro do Controle e da
Transparência., Doutor Francisco Waldir Pires de S01lZ3, c o Conselho Nacional de
Proc"radoru·~rajs de JustiçJl. do Brasil, com sede na Av. Álvares Cabral, 1690,
BaIrro Santo Agostinho, Belo Honzoll1e, neste ato representado pelo Procurador-Geral de
Justtça, Ooutor Nedeos Ulisses Freire Vieira, resolvem, de mútuo acordo, celebrar o
presente Convênio sob as oondiçôes e termos estabeleçidos nas cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRTh1EIRA - 00 Objeto.

Este Convêmo tem por objeto ampliar a cooperação técnIca
lntennstltUClOnal enlre os convenente:s, com vistas à proteção e efetiva defesa do
patnmônlo público e a assegurar a transparência da gestão na AdminiSlr3çào Publica.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das obrigações dos par1ícípts

Os convenentes obngam-se:

a) ao mútuo apOlO téCniCO, disponibilizando·se, mutuamente, o
acesso a consultas a seus acervos de mfurmações, com vistas ao Bp<:rfe.çoamemo ,~"

lesempenho das funções de cada par1iclpe; ~



•

b) a oferecermúluas oportunidades para particIpação na fonnulação
e execução dos planos e diretrizes de proteção aos bens, valores e direitos mtegrantes do
patnmônio público;

e) a propor, com base nas respectivas atribuições institucionaIS,
medidas que visem a combater 11 corrupção e o desvio dos recursos públicos;

d) a colaborar mutuamente com as investigações e processos
diSCIplinares instaurados no âmbito do exercício de suas respeçtivas competências
institucionais; e

d) a contribuir mutuamente na formação de multiplicadores de conhecimenlos e talento~,

ministJando palestras e cursos sobre lemas atinentes às suas atribuições institucIOnaIS

CLÁUSULA TERCEIRA - Dos Recursos Financeiros

o presente convênio não implica ;em transferência de recursos
financeirOS entre as partes. As despesas poIVentura necess.irias ao seu cumprimento serão
~upol1.'ldaspela parte diretamente lllcumbida da realização da atividade.

CLÁUSULA QUARTA - Das alterações e da vigência

o presente Convênio poderá ser alterado pelos convenentes, a
qualquer tempo, inclusive para inclUIr novos partic'pes que atendam às exigêncIaS legais
para contratação com a Administração Pública, mediante termo aditivo, publicado no
Diáno Oficial do União, e lerá duração por tempo indetenninado.

CLÁUSULA QUlNTA - Da rescislio e denúncia

Este Convên.o poderá ser rescindido ou denunCIado a qualquer
temp<), mediante aviso prévio, com antecedênCIa minima de 30 (trinta) d'as.

CLÁUSULA SEXTA Da Publieaçiio

prazo de 30 (trinta)
ficác.a e validade

o presente Con.... ên'o será public.1do no Diário Oficial da Umií", nO
dias, a contar da data de sua assinatura como cond,ção pa.a sua. ~



cLÁUSULA sl,I.'TIMA - Do foro

Fica eleito o foro da Cidade de Brasília para dirimir as dúvida,; e
Jtiglos onundos deste InstnJmento, COm a exclusão de qualquer ouuo, por mais privilegiado

,e seja.

Assim ajustados os paníeipes celebram o presente ConvêniO, em
duas vIas de 19ual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Brasilia, 03 de setembro de 2003

Controladoria-~raJda União:

Francisco Waldir Pi~s de SOll::ta
Ministro de Estado do Controle e da Transparen a

Conselho NlCional de Procuradores-Gerais de Justiça:

,

Testemunhas:

N"d,,"S ISS"S Freir" Vieira
ProcuNldo....Geral de Justiça
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