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TERMO DE CONVCNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PROCURADORIA GERAL DE
JUSTT9A DO ESTADO DO CEARA - PGJ/CE
E O TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNTCIP|OS - TCMTCE.

O MIN|STERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, por interm6dio da Procuradoria Geral
de Justiga do Estado do Ceari, inscrita no CNPJ no 06.928.790/0001-56, com sede d Rua
AssungSo, 1100 - Jos6 Bonif6cio, nesta capital, doravante denominada simplesmente
PGJ, neste ato representado pelo seu Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiga, Dr. Alfredo
RICARDO de Holanda Cavalcante ilIACHADO, de um lado, e do outro o TRIBUNAL DE
CONTAS DOS MUNIC1PIOS DO ESTADO DO CEARA, iNSCritO NO CNPJ NO
06.750.31 9/0001-1 0, doravante denominado simplesmente TCt, neste ato representado
pelo seu Exmo. Sr. Presidente, Conselheiro Manoel Beserra Veras, tem entre si justo e
avengado, e celebram por forga do presente instrumento, na forma constante da Lei no.
8666/93 g alterag6es posterioresr o presente CONVENIO DE COOPERAQAO rECrurcA E
tNTERCAmBp DE TNFORilA9OES ENTRE A PGJ (rrNtSTERtO PUBLTCO) E O TGt, o
qual se reger6 pelas cl6usulas e condigOes adiante discriminadas.

Este conv6nio tem por objeto a cooperagSo t6cnica e o intercimbio de informag6es entre os

6rg6os convenentes, visando d obtengSo de maior efici€ncia e tempestividade na adogSo de

provid6ncias necess6rias relacionadas As mat6rias atinentes d administragSo p0blica

municipal.

Par5qrafo primeiro.

A cooperagdo t6cnica e o intercimbio abrangerdo:

l) RealizagSo de palestras, cursos, semin6rios ou encontros, reunindo membros

e servidores dos convenentes, objetivando a transmissdo de conhecimentos sobre s
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ll) FormagSo de bancos de dados de doutrina, jurisprud6ncia e pegas

processuais de ag6es judiciais promovidas pelo ISIN|STEruO P0BLEO, que se

refiram direta ou indiretamente com a atuaglo do TGM;

llf) Disponibilizagfio de bancos de dados ia existentes nas instituig6es

convenentes, inclusive informagOes para contatos entre membros e servidores dos

convenentes entre si;

lV) Disponibilizageo, ao MINISTEnIO PUBLIGO, de informag6es constantes do

Sistema de Informag6es Municipais - SIM do TGM;

V) Disponibilizagao, ao TCil, da relagio das ag6es judiciais, com seus

respectivos nfmeros e foros, propostas pelo tllNlSTERlO PUBLICO tome ci6ncia

dos atos fiscalizados e possa, na medida do possivel, atuar conjuntamente na

fiscalizagdo do TCM e promover, desde logo, as provid6ncias que lhe competir.

SEGUNDA - DA DA EX DO OBJETO

O presente conv6nio ser6 executado observando-se o seguinte:

l) Haver6, em cada instituigio convenente, por indicagio de seus respectivos

dirigentes m6ximos, um servidor respons5vel pela execugSo do conv6nio, que

gerenciar6 a troca das informag6es, observando a fidelidade, consist6ncia dos dados

e rapidez na sua disponibilizagao, de tal forma que os eventuais problemas surgidos

posam ser resolvidos de forma objetiva;

ll) A utilizagdo dos sistemas informatizados do TCtl e do illlNlSTEntO P0BLICO,

e a disponibilizagSo das informag6es por quaisquer meios, dar-se-5o sem 6nus entre

os convenentes, respeitadas as limitag6es orgament6rias de cada um, e a efetiva

necessidade, no caso de c6pias reprogrdficas;

lll) N5o obstante devam os convenentes primarem pela fidelidade e consist€ncia

das informag6es disponibilizadas, o MIN|STERIO P0BLIGO ou o TCM n6o ter6o

responsabilidade por eventuais equivocos. n k
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c TERCEIRA - DO SIGILO DAS I

As partes convenentes se responsabilizarlo, individualmente, pela divulgagSo das
informag6es disponibilizadas, d excegdo daquelas que estejam protegidas pelo sigilo legal,
que deverio ser preservadas para o atingimento dos objetivos da investigagio, bem como a
hip6tese a que se refere o item lll da cl6usula segunda.

Par6orafo {nico:

O MINISTEnIO P0BLrcO e o TCM se comprometem a usar as informag6es e

dados, fornecidos em decorr€ncia deste Conv6nio, somente nas atividades que em virtude

de lei lhes competem exercer.

c QUARTA - DA VIGENCIA E R

O presente convOnio ter6 vig6ncia de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua

celebragSo, podendo ser renovado, por igual periodo, de comum acordo entre os

convenentes; e podendo ser resilido, a qualquer tempo, desde que comunicada essa

intengSo com anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias.

QUINTA - DA

Ficarl a cargo da PGJ, em conformidade com o disposto no art. 61, par6grafo 0nico, da Lei

no 8666/93, a publicagSo do presente convdnio, sob a forma de extrato, no Didrio Oficial da

Justiga.

LA SEXTA - DO FORO

Quaisquer questOes oriundas do presente conv6nio e n6o dirimidas
pelas partes mediante pr6vio entendimento, serSo resolvidas no

Comarca de Fortaleza.

administrativamente

foro competente da
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E assim, por estarem os convenentes devidamente ajustados, lavrou-se o presente TERMO
DE CONVENTO em 04 (quatro) vias de igual teor, forma e finalidade, que serio assinadas
por seus representantes e pelas testemunhas a seguir discriminadas.

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos
Municipios

Testemunhas:

or. <tCD\rl.t',o ,9-t * '? 3o Fbl o s,

cPF :FJ\ \r{(\ (/{ 5 -8+

do Minist6rio Prlblico de Contas


