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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N2 002/2014 

�COROO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE 
!ENTRE SI CELEBRAM A POLÍCIA CIVIL DO
IESTADO DE RORAIMA E A PROCURADORIA
[DA REPÚBLICA EM RORAIMA.

:��}?iv.n.º 84.0lj-e9,lií900l-26, por

··�.: :i . J,ADQ,.i,ê;rRC!>«ÂlMA, com 

.'. junfçf.��l Executivos, Boa 

. ..,, . . :�tJêJ�, pelo seu 
,·"·';,,: .. ' ' ''"" ,, 

nº 026�:t&8.204-37 e RG 

intermédio da iaôéURADORIA DA 
;}'' ' 

REPÚBLICA EM RORAIMA, com sede na Rua General Penha Brasil, 1255, bairro São 

Franciscf� loq; V:i��/liRt
1

:06ff: .:i6.9 .3,QJ;.Jl ª'1f;,cid1aAt�· p�r,emtn�da P�RR;., neste ato 
é•' . ' �/ > �·� •; i; ºt'·. : ,, / ,,,�: .:,, ( ::>f --:;:· . . ;>,t.jt� í:: :i �& *P»a_· ·? i,,,, \ . ·:��;;. . ' ?. • • 

representada pelo Procurador-Chefe, Dr. Ígor Miranda da Silva, CPF nº 

003.932.261-07 e RG 2.105.348 SSP/DF, e: 

CONSIDERANDO: 
O disposto na Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000, bem como na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993; 

O disposto na Constituição Estadual de 1991; 

O disposto na Lei Complementar Estadual nº 55, de 31 de dezembro de 2001; 

O disposto na Lei Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1993; 
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A. necessidade de dar celeridade aos procedimentos investigativos sob

responsabilidade da Polícia Civil do Estado de Roraima e da Procuradoria da

República em Roraima, com ganhos em eficácia, efetividade e economia processual;

A prerrogativa do Ministério Público Federal de requisitar informações, exames,

perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta; e

A praticidade e a segurança para a Polícia Civil do Estado de Roraima e para o

Ministério Público Federal em Roraima que decorrerá do presente acordo, evitando-

se certas requisições para obtenção dos dados que especifica, além da eliminação de

despesas com a sua respectiva operacionalidade, RESOLVEM,conforme poderes que

lhe são conferidos, celebrar o presente Acordo de Cooperação Técnica, sujeitando-se

os partícipes, no que couber, às seguintes cláusulas e condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Increme

ntre osConstitui o

partícipes,

Parágrafo único. Este Acordo de Cooperação Técnica tem por finalidade agregar ao

sistema da

eficiência de suas atividades; agilizar o acesso às informações constantes no banco

de dados da PCRR, ocasionando economia processual; otimizar os procedimentos

investigativos da PCRR, bem como desonerá-Ia das rotinas administrativas e gastos

de material com o fluxo de informações e dados eventualmente solicitados pela PRRR.

cLÁUSULA SEGUNDA - DO ACESSO

FecIenII

2.1. O acesso de servidores da Procuradoria da República em Roraima ao IDNet será

por meio da rede de computadores disponível nas unidades da Polícia Civil de
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Roraima (intranet da PCRR), preferencialmente na sede da Delegacia-Geral da

Polícia Civil, observada a política de segurança de acesso da PCRR.

2.2. O acesso de servidores da Procuradoria da República em Roraima ao IDNet

também poderá se dar remotamente, via web service, desde que viabilizado, a partir

de cooperação entre as partes deste acordo, o suporte técnico necessário a esse tipo

de acesso.

2.3. O acesso de servidores da Polícia Civil do Estado de Roraima ao SIMBA será

realizado por meio da rede mundial de computadores, observada a política de

segurança de acesso da PRRR.

Parágrafo primeiro. A PCRR permitirá à PRRR, mediante acesso via intranet da PCRR,

o acesso Pri' ite de

usuários,

Parágra

para acessar o IDNet (Cível/Criminal), objeto do presente instrumento, deverão, ao

solicitar sela

solicitado, para a garantia da proteção e sigilo dos dados disponibilizados pela

PCRR.

Parágrafo terceiro. Os usuários da PCRR indicados para acessar o SIMBA deverão

assinar o Termo de Responsabilidade ao solicitar o acesso ao referido sistema, para

a garantia da proteção e sigilo dos dados disponibilizados pela PRRR.

cLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTíCIPES

Av. General Penha Brasil, 1255, São Francisco - CEP 69.305-130

Boa Vista - RR, Fone: (95) 3198-2000, Fax: (95) 3198-2033

Site: www.prrr.mpf.mp.br



Pma a c,?nsecução do enunciado na Cláusula anterior, competirá:

I - À Polícia Civil:

a) autorizar, após cumpridas as formalidades previstas neste acordo, o acesso dos

usuários da PRRR ao Sistema IDNet;

b) publicar o extrato deste Acordo junto ao órgão de imprensa oficial do Estado;

c) treinar os membros e/ou servidores da Procuradoria da República em Roraima

para acessar e utilizar eficazmente o sistema disponibilizado;

d) acompanhar e fiscalizar a execução deste Acordo de Cooperação Técnica, tendo

em vista a consecução de seu objeto;

e) fornecer à PRRR a especificação técnica dos recursos de informática necessários à

execução dos serviços;

f) fornecer à PRRR a relação nominal dos servidores que terão acesso às informações

do sistema objeto deste Acordo, bem como mantê-Ia atualizada;

sso ao

terceiro ivulgá-Ios, sob

pena de rescisão imediata deste instrumento, sem prejuízo das sanções penais, cíveis

ou adm

" - À Procuradoria da República em Roraima:

a) autorizar, depois de devidamente definida e detalhada a política de segurança,

com limites de utilização, o acesso ao sistema SIMBA, pelos servidores da PCRR;

b) providenciar infraestrutura tecnológica adequada, a fim de permitir o acesso ao

Sistema IDNet (Cível/Criminal);

c) publicar o extrato deste Acordo junto ao órgão Oficial da União;
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d) acompanhar e fiscalizar a execução deste Acordo de Cooperação Técnica, tendo

em vista a consecução de seu objeto;

e) fornecer à PCRR a relação nominal dos servidores que terão acesso às

informações dos sistemas objeto deste Acordo, bem como mantê-Ia atualizada;

f) manter sigilo sobre as informações que lhe forem permitidas acessar, utilizando-se

dos dados que lhe forem fornecidos exclusivamente para subsidiar a realização das

atividades que, em virtude de lei, competem- lhe, não podendo transferi-los a

terceiros, seja a título oneroso ou gratuito, ou de qualquer forma divulgá-los, sob

pena de rescisão imediata deste instrumento, sem prejuízo das sanções penais, cíveis

ou administrativas cabíveis;

g) possibilitar meios de treinamento aos membros da Polícia Civil do Estado de

Roraima para acessar e utilizar eficazmente o sistema disponibilizado.

s pelos

cLÁus
o presente Acordo de Cooperação Técnica não implicará em quaisquer ônus,

encarg que as

despesas de cada um onerarão as dotações próprias dos respectivos orçamentos.

cLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO

o presente Acordo de Cooperação Técnica é celebrado por prazo indeterminado, a

contar da data de sua assinatura.
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cLÁUSULA SÉTIMA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Os partícipes terão os seguintes representantes, que coordenarão as atividades

administrativas e serão diretamente encarregados do controle e da fiscalização da

execução do presente instrumento:

I- da PRRR:o(s) representante(s) designado(s) por ato do Procurador-Chefe;

11- da PCRR: o(s) representante(s) designado(s) por ato do Delegado-Geral da Polícia

Civil.

cLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

Este instrumento será rescindido por infração legal ou descumprimento de qualquer

de suas cláusulas, e poderá ser denunciado, unilateralmente, a qualquer tempo e por

qualquer partícipe, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de

60 (sessenta) dias.

ude de

direta ou

indireta

geradas no âmbito deste termo de cooperação técnica.

Parágrafo único. Os responsáveis pela indevida divulgação de informações, após

formalmente identificados, responderão pelos danos que porventura causarem, sem

prejuízo das sanções criminais e administrativas aplicáveis à espécie.

cLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

As dúvidas que eventualmente surgirem e os casos omissos serão resolvidos

amigavelmente entre os partícipes.
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Persistindo, fica eleito o foro da Seção Judiciária de Roraima (Justiça Federal) para

dirimir os litígios oriundos deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro foro

por mais privilegiado que seja.

As partes manterão contato para viabilizar, em momento posterior, o acesso remoto

ao sistema IDNet (Cível/Criminal), nas dependências da PRRR.

Assim ajustados, os partícipes celebram o presente Acordo, em duas vias de igual

teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Boa Vista/RR, 19 de novembro de 2014.

TESTEMUNHAS:

1 - Kelm~' Uma Com
RG 4. 9~72 SSP/PA

Á~.2 - A'tSI ndo odngues
RG 91 ~l SSP/RR
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Nome:

CPF nO:

Órgão/Unidade:

Endereço:

Cel:

RG

Matrícula: cargo/função:

E-mail

Tel:

o subscritor acima identificado, servidor público, DECLARA, para todos os fins legais, conforme

disposto no Acordo de Cooperação Técnica nO02/2014, firmado entre a Procuradoria da República

em Roraima e a Polícia Civil do Estado de Roraima, que se responsabiliza pelo sigilo das

informações obtidas em consultas aos bancos de dados das Instituições.

a) Assumirá a responsabilidade sobre o conteúdo e todas as informa ões consultadas, pelo

b)

c) a outros

que

dete

fornecidas ou s sem expressa

d) s, não permitindo

e)

o usuário, para utilização dos sistemas, será cadastrado por administrador de segurança das

Instituições, o qual liberará os perfis adequados a cada tipo de trabalho a ser realizado pelo servidor

requerente. Após o cadastro, o mesmo receberá o código de usuário e cadastrará sua senha para ter

acesso ao referido sistema.

o usuário declara, neste ato, que teve acesso e concorda com as orientações, normas e resoluções

estabelecidas pelo ADMINISTRADOR DE SEGURANÇA.
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o usuário obterá o acesso aos sistemas mediante login e senha pessoal, mantendo-a sob seu

exclusivo controle e será responsabilizado pela sua guarda inadequada, difusão ou usos indevidos.

o acesso do usuário será liberado pelo ADMINISTRADOR DE SEGURANÇA, mediante solicitação

do representante indicado na Cláusula Sétima do Acordo de Cooperação Técnica.

o ADMINISTRADOR DE SEGURANÇA poderá, "ex offieio", excluir o usuário que estiver utilizando

os sistemas em inobservância aos deveres e obrigações definidas ou em violação aos preceitos

legais, constitucionais ou em desacordo com as cláusulas do Acordo de Cooperação Técnica.

O usuário poderá solicitar seu desligamento dos sistemas mediante requerimento aos

representantes indicados na Cláusula Sétima do Acordo de Cooperação Técnica.

Quando da re involunt

SEGURANÇ

pelo sigilo, guarda

s pelo Acordo de

USUÁRIO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

DELEGACIA-GERAL DA POLíCIA CIVIL NO ESTADO DE RORAIMA
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