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Termo aditivo que entre si firmam o FÓRUM DE
COMBATE À CORRUPÇÃO DE ALAGOAS -
FOCCO-AL e o TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE ALAGOAS, para os fins que
especifica.

Todos os órgãos públicos e entidades signatários do termo de compromisso de
cooperação firmado no âmbito do FÓRUM DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE•ALAGOAS, doravante denominado FOCCO/AL, abaixo listados, neste ato
representados pelo Coordenador-Executivo do FOCCO-AL, Promotor de
Justiça UBIRAJARA RAMOS DOS SANTOS, e o TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE ALAGOAS, doravante denominado TCE, neste ato representado
pelo seu Presidente, Conselheiro ISNALDO BULHÕES BARROS,

CONSIDERANDO a importância da cooperação do TCE no processo de
combate à corrupção envolvendo verbas federais, estaduais e municipais;

CONSIDERANDO que foi aprovada por unanimidade, em reunião
plenária, a participação do TCE como órgão integrante do Fórum de Combate à
Corrupção de Alagoas;

RESOLVEM firmar o presente aditivo ao termo de compromisso de
cooperação técnica e estratégica firmado em 01 de setembro de 2009, com as
seguintes cláusulas:

O presente aditivo tem por finalidade incluir entre as entidades e órgãos
integrantes do FOCCO-AL o TCE.

O TCE se compromete a observar fielmente todos os itens estabelecidos
no termo de compromisso de cooperação técnica e estratégica firmado em 01
de setembro de 2009 no âmbito do FOCCO-AL.
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3 - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no
termo de compromisso que constituiu o FOCCO-AL.

4 - DA PUBLICAÇÃO

o TCE providenciará a publicação de extrato do presente Aditivo no
Diário Oficial do Estado.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente documento em duas
(duas) vias de igual teor e forma.

Isnaldo Bulhões Barros
Presidente do TCE
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Controladoria-Geral do Estado de Alagoas.

Central Única dos Trabalhadores em Alagoas.

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió.

Defensoria Pública do Estado de Alagoas.

Departamento de Polícia Federal.

Federação das Pestalozzi de Alagoas.

Fórum de Conselhos de Direitos.

Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Atagoas.

Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas.

Sindicato dos Médicos de Alagoas.


