FORUM DE COMBATE

A CORRUPCAo

DE ALAGOAS - FOCCO/AL

A Advocacia Geral da Uniao - Procuradoria da Uniao em Alagoas, a
Associac;ao Alagoana de Magistrados, a Arquidiocese
de Maceio,
Associacao dos Membros do Ministerio Publico de Alagoas, 0 Comite
9840, 0 Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a
Controladoria-Geral
da Uniao, a Controladoria-Geral
do Estado de
Alagoas, a Central Unica dos Trabalhadores em Alagoas, a Defensoria
Publica do Estado de Alagoas, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Macei6, 0 Departamento de Policia Federal, a Federacao das
Pestalozzi de Alagoas, 0 Forum Alagoano de Conselhos de Direitos,
Instituto Silvio Vianna, 0 Ministerio Publico do Estado de Alagoas,
Ministerio Publico Federal - Procuradoria da Republica em Alagoas, 0
Movimento Social Contra a Corrupcao e a Criminalidade, a Ordem dos
Advogados do Brasil - Seccional Alagoas, a, 0 Sindicato dos Jornalistas
do Estado de Alagoas, 0 Sindicato dos Medicos de Alagoas, 0 Sindicato
dos Policiais Federais de Alagoas, 0 Sindicato dos Servidores do Tribunal
de Contas do Estado de Alagoas, 0 Sindicato dos Trabalhadores de
Educacao de Alagoas e 0 Tribunal de Contas da Uniao - Secretaria em
Alagoas, todos denominados COMPROMISSADOS, e
CONSIDERANDO a constituigao do FORUM DE COMBATE A CORRUPQAo
DE ALAGOAS - FOCCO/AL, a exigir eficiencia e agilidade no trato e repasse
das informagoes
e documentos
existentes
nas referidas
Instituigoes,
aproximando os compromissados e simplificando 0 intercambio de dados por
parte dos 6rgaos das esferas federal, estadual, municipal e da sociedade civil;
CONSIDERANDO, por conseguinte, a necessidade de atuagao conjunta no
combate
corrupgao, deixando
mostra um compromisso firme e irrestrito de
respeito ao interesse publico e aos princfpios constitucionais inerentes
Administragao Publica;

a

a

a

RESOLVEM assumir
0
presente
TERMO
DE COMPROMISSO
DE
COOPERAQAo, aplicando-se, no que couber, a Lei nO8.666, de 21 de junho
de 1993, de acordo com os parametros a seguir estabelecidos:

o presente compromisso tem por finalidade proceder a uma demonstragao de
maior e mais eficiente integragao e aproximagao
entre os 6rgaos
compromissados, das esferas federal, estadual, municipal e da sociedade local,
com 0 intuito de permitir 0 transito agil de informagoes e documentos, que
possam desencadear uma tutela eficaz na prevengao. e no combate a
corrupgao e suas ma.is variadas formas e ambitos de incidencia, sem qUalqu:./ "
desconsideragao ou ~SigaO
aos eventuais convanios ja existentes.
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2.1. 8em qualquer prejulzo de outras medidas legais e constitucionalmente
previstas, os 6rgaos e entidades publicos ora compromissados permitem a
troca de informag6es entre si, de forma simultanea e concatenada, autorizando
acesso e recebimento de todos os documentos e dados inerentes as esferas
espedficas de atuagao de cada um, ressalvando-se os casos de sigilo
expressamente previstos em leis e regulamentos.
2.2. Para 0 transito dos dados e documentos no ambito destes mesmos
6rgaos, os signatarios encarregar-se-ao de prestar 0 auxflio solicitado e de
acompanhar 0 seu cumprimento em prazo maximo de 10 (dez) dias, contados
a partir do recebimento dos respectivos pedidos de auxllio devidamente
formalizados e motivados.
2.3. As informag6es repassadas por cada 6rgao e entidade publicos
compromissados, dentro deste intercambio formal de documentos, podem ser
manejadas para alimentar bancos de dados e desencadear atividades de
investigagao conjunta, respeitando-se sempre os campos de atuagao de cada

um.
2.4. Ficam os compromissados obrigados, nos termos da lei, a resguardar 0
sigilo do teordos documentos e informag6es que receberem face a assinatur
do presente termo.
3 - DA VIGENCIA E DA PUBLICACAO DO COMPROMISSO
Pela sua natureza e permanencia, 0 presente termo tem duragao
indeterminada, a contar de sua publicagao no Diario Oficial da Uniao, a ser
providenciada de forma resumida pelo Tribunal de Contas da Uniao, ate 0
quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura.
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4 - DA DENUNCIA DO TERMO
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Poden, cada um dos 6rgaos e entidades compromissadas,
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de forma isolada ou

conjunta, proceder a denuncia dos efeitos do presente termo, a qualquer
tempo, sem prejulzo das obrigag6es e atribuig6es previstas legal e
constitucionalmente para cada uma delas.
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5 - DA DIVULGACAO DO TERMO E SEUS RESULTADOS
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5.1 - 0 presente termo de compromisso de cooperagao podera ser divulgado
por qualquer dos compromissarios, em conjunto ou isoladamente.
5.2 - A divulgag80 de informagoes das atividades do FOCCO devera ser
efetuada por sua coordenagao, sem prejulzo de qualquer manifestagao isolada
de seus integrantes, desde que respeitada a abrangencia de atribuig6es de
cadaum,
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6.1 - 0 presente termo
celebrado a titulo gratuito, nao implicando obriga90es
financeiras ou transferemcia de recursos entre os compromissados.
6.2 - Os casos omissos e as duvidas porventura existentes serao dirimidos
mediante entendimentos entre os compromissados.
E por estarem de pleno acordo, assinam 0 presente documento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.
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