
Protocolo de Intem;oes que entre si celebram 0

Forum de Combate it Corrup~ao de Alagoas.
FOCCO-AL, e 0 Tribunal de Contas da Uniao
com vistas it intera~ao das redes, nos ambitos
estadual e federal.

o FORUM DE eOMBATE A eORRUPC;AO DE ALAGOAS, doravante denominado
FOCCO-AL, subscrito pelos 6rgaos publicos e entidades identificados ao final deste Instrumento, neste
ate representado pelo Promotor de Justiya, UBIRAJARA RAMOS DOS SANTOS, e 0 TRIBUNAL
DE eONTAS DA UNIAO, doravante denominado TeU, neste ate representado pelo Auditor, ANDRE
LUIS DE CARVALHO, por delegayao de competencia de seu Presidente, Ministro UBIRATAN DINIZ
DE AGUIAR.

eONSIDERANDO os compromissos e as finalidades constantes do Termo de Compromisso
de Cooperayao Tecnica firmado pelos 6rgaos publicos e entidades integrantes do FOeeO-AL, em 01 de
setembro de 2009 em Macei6-AL;

CONSIDERANDO a instituiyao da Rede de Controle da Gestao Publica por melO de
Protocolo de Intenvoes firm ado em 25 de maryO de 2009, em Brasilia-DF;

eONSIDERANDO que as entidades e unidades integrantes ou vinculadas aos participes do
Protocolo de Intenyoes que instituiu a Rede de Contrale da Gestao Publica, inclusive as de ambito
estadual, sac consideradasabrangidas por aquele instrumento, conforme dispoe 0 Panigrafo Segundo da
Clausula Terceira do mencionado Protocolo; '---

eONSIDERANDO as diversas entidades no Estado de Alagoas, integrantes do FOeCO-AL,
vinculadas aos participes da Rede de Controle da Gestao Publica;

RESOL VEM celebrar 0 presente Protocolo de Inten~oes, doravante denominado
PROTOCOLO, aplicando-se, no que couber, a Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com 0

disposto a seguir.

Este PROTOCOLO tern por objeto a interayao da rede constituida pelos 6rgaos publicos e
entidades signatarios do Termo de Compromisso do FOCCO-AL com a Rede de Controle da Gestao
Publica, com vistas it articulayao de esforyos, formayao de parcerias estrategicas e definiyao de diretrizes
em comum, por meio do estabelecimento de compromissos e ayoes conjuntas voltadas para a fiscalizayao
e 0 controle da gestao publica.

Constituem ayoes previstas no ambito de atuayao dos participes:

I - colaborar para 0 desenvolvimento da Rede de Controle. da Gestao Publica, nos termos
dispostos em seu instrumento de constituiyao, mediante comunicayao e cooperayao mUtuas com trocas de
conhecimentos e experiencias; .

II - promover mecanismos de divulgayao com vistas a difundir boas pniticas na administraya:



social, observada a politica de comunicayao de cada 6rgao ou entidade;

III - estabelecer parcerias entre suas areas de comunicayao para divulgayao, nos canalS
pertinentes, das atividades desenvolvidas pela Rede de Controle da Gestao Publica;

IV - propiciar a formayao de parcerias para 0 desenvolvimento de ayoes de capacitayao entre
os participes, com alocayao ou disponibilizayao de pessoal e de recursos e materiais did<iticos pr6prios,
visando ao conhecimento mutuo sobre suas atividades e esferas de atuayao, ao intercambio de
experiencias, a habilitayao para atividades decorrentes deste PROTOCOLO e ao aperfeiyoamento de seus
quadros;

v - designar responsavel, no ambito do seu orgao ou entidade, para atuar como agente de
integrayao, visando facilitar a coordenayao e a execuyao das atividades vinculadas ao presente
PROTOCOLO, bem como para dirimir duvidas ou prestar informayoes a ele relativas;

VI - levar, imediatamente, ao conhecimento dos demais participes, ato ou ocorrencia que
interfira no andamento das atividades decorrentes deste PROTOCOLO, para a adoyao de medidas
cabiveis;

VII - fornecer as informayoes e orientayoes necessarias ao melhor desenvolvimento e ao fiel
cumprimento deste PROTOCOLO e a formalizayao de demais instrumentos necessanos a execuyao das
intenyoes aqui previstas.

A execuyao e a fiscalizayao do presente PROTOCOLO caberao aos responsaveis designados na
forma do inciso V da Clausula Segunda deste instrumento, os quais terao poderes para praticar quaisquer
atos necessarios a fiel execuyao do PROTOCOLO, dando ciencia das providencias adotadas a autoridade
administrativa competente.

o presente PROTOCOLO tera vigencia por 60 (sessenta) meses, a contar de sua publicayao no
Diario Oficial da Uniao, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, e podera ser denunciado pelos
participes a qualquer tempo, de forma isolada ou conjunta, mediante notificayao por escrito.

o extrato do presente PROTOCOLO sera publicado pelo Tribunal de Contas da Uniao, no
Diario Oficial da Uniao, ate 0 quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura.

Aplicam-se a execuyao deste PROTOCOLO, no que couber, as disposiyoes da Lei n° 8.666, de
1993, e do Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007, com redayoes posteriores.

CLAuSULA SETIMA - DAS DISPOSI~OES GERAIS

As ayoes que venham a se desenvolver em decorrencia deste PROTOCOLO qu
formalizayao juridica para a sua implementayao terao suas condiyoes especificas, descriy-

\~



prazos de execu<;ao, responsabilidades financeiras e demais requisitos definidos em instrumento-legaL
pertinente acordado entre os participes.

PARAGRAFO PRIMEIRO. 0 presente PROTOCOLO e celebrado a titulo gratuito, nao implicando
compromissos financeiros ou transferencia de recursos entre os participes e nao gera direito a
indeniza<;oes, exceto no caso de extravio ou dano a equipamentos, instala<;oes e outros materiais
emprestados por urn participe ao outro.

PARAGRAFO SEGUNDO. No caso de ocorrencia de despesas, os procedimentos deverao ser
consignados em instrumentos especificos, os quais obedecerao as condi<;oes previstas na legisla<;ao
vigente.

PARAGRAFO TERCEIRO. 0 presente PROTOCOLO podeni ser divulgado por qualquer dos
participes, em conjunto ou isoladamente, devendo ser destacada, igualitariamente, as participayoes de
cada urn, sendo vedada a utilizayao de nomes, simbolos ou imagens que caracterizem a promo<;ao
pessoal.

PARAGRAFO QUARTO. OS casos omissos e as duvidas porventura existentes serao dirimidos
mediante entendimentos entre os participes.

CLAuSULA OITA VA - DO FORO
As questoes decorrentes da execuyao deste PROTOCOLO, que nao puderem ser dirimidas

administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro da Justiya Federal, Seyao Judiciaria de
Alagoas, com exc1usao de qualquer outro, par mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no
art. 102, inciso I, alinea "d", da Constituiyao Federal.

E, por estarem de acordo, os PARTICIPES assinam 0 presente PROTOCOLO, em 2 (duas) vias
de igual teor e forma.



Controladoria-Geral do Estado de Alagoas

Central Unica dos Trabalhadores em Alagoas

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macei6

Defensoria Publica do Estado de Alagoas

Departamento de Policia Federal

Federa~ao das Pestalozzi de Alagoas

Forum de Conselhos de Direitos

Ministerio Publico Federal - Procuradoria da Republica em Alagoas

Ministerio Publico Federal- Procuradoria da Republica em Alagoas

Movimento Social Contra a Corrup~ao e a Criminalidade

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Alagoas

Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas

Sindicato dos Medicos de Alagoas

Sindicato dos Policiais Federais de Alagoas

Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Sindicato dos Trabalhadores de Educa~ao de Alagoas

Valdir Jose de Oliveira - Representante

Everaldo Bezerra Patriota - Presidente

Claudio Pacheco Vilhena - Chefe da RegionalJAlagoas

Alexandre Lages Cavalcante - Controlador-geral do Estado

Francisco Augusto Carlos - Delegado

Othoniel Pinheiro Neto - Defensor Publico

Joacir Avelino da Silva - Delegado Federal

Neusa Ma Scortegagna Almeida - Representante

Cleonice Rosa Fernandes - Coordenadora

Mirella de Carvalho Aguiar - Procuradora da Republica

Ana Paula Carneiro Silva - Procuradora da Republica

Jorge Venerando de Lima - Coordenador

Antonio Carlos Gouveia - Advogado

Valdice Gomes da Silva - Presidente

Edilma de Albuquerque L. Barbosa - Diretora

Waldir da Silva Leite - Vice-presidente

Jose Sergio Ferreira de Lima - Presidente

Girlene Lazaro da Silva - Presidente


