TRTBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONT.{S
Procuradora Elizângela Lima Costa Marinho

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CO¡{SELHEIRO-PR.ESIDENTE

DO

EGRÉGIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Diretoria do Ministério Público de
Contas - DllvlP

RÊEEBIDO
Em

Hora:14 :{/ç'

Por;

REPRESENTACAO N'

43!r

/2016 _ MPC/3^ PROC/ELCM

1t..procuradofÑ
de
sua
por
intermédio
O MINISTÉRIO FÚBLICO DE CONTAS,
no
desempenho de sua missão institucional de defender a ordem jurídica, o..t"9i1.4.
signatária,
dernocrático, a guarda da lei e a frscalização de sua execução, no uso de suas atribuições
constitucionais elegais e com base no disposto nos arligos 54, I e 288, da Resolução n" 0412002.rirtu a competência positivada no art. 54, IIL VIII e IX, da Constituição do
TCE, e tendo
"Amazonas, vem perante Vossa ExceÈncia oferecer REPRESENTAÇÃO considerando a
omissão em responder requisição desta Corte de Contas, pelos fatos e fundamentos seguintes,
em face do Excelentíssimo Senhor Algemiro Fereira, Secretario.

Com fundamento no art. 93 clc o at1t 88, parágrafo único, alínea a, da CE/89 e nos
arts. 116, parâgralo único da Lei Orgânica do TCE-AM, 55 da Resolução n" 04/2002-RI-TCE e
Portaria n" tZlZOtS-lr¿pC/TCE-AM, este Parquer requisitou do Secretario da Seduc, ora
representado, informações/justihcativas quanto à notícia de que os servidores daquela secreta¡ia
embora
nã-o receberão reajuste anual (cF, art. 37, XV) por conta da grave crise financeira, muito
de
fomecedora
de
empresa
para
contratação
tenha sido deflagrado procedimenlo licitatório
eventual
de
serviço de plano de saúde àqueles. Requisitou-se fosse demonstrado o impacto
reajuste e do plano de saúde no orçamento da pasta'

o ofício n

PROCURADORIA-ELCMiMPC foi recebido no setor de
protocolo da Secretaria em 3.8.2016, conforme carimbo de recebimento (4.R.), contudo, não foi
apresentada nenhuma manifestação por parte do Secretario
2151201.6-3"

Dessa forma, diante da ausência de manifestação do responsável, o fato merece
ser investigado pelo Tribunal de contas de forma ampla e irrestrita, por meio de inspeçòes ln
/oco e outlras medidas cabíveis, com destaque na apuração de eventual ato de improbidade
administrativa e violação da legalidade, moralidade e impessoalidade'

Ademais, ressalta-se que os agentes públicos devem velar pela estrita obsewâ¡cia
dos princípios da legalidade, impessoalidade, moraìidade, publicidade e eficiência no
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os princípios
exercício de suas funções, na forma do art' 4', da Lei n' 5.429192, que reproduz
do æ1'31'
constifucionais basilares da Administração Pública contidos expfessamente no caput
da Constituição Federal.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece a presente representação, requerendo
determina o
que seja recebida,/deteiminado o encaminhamento à Diepro para autuação, conforme
zgs, $2", da Resolu ção n' 0212002-TCE/AM, recebendo a tramitação necessária, com
"rt.
instrução, julgamento e definição de responsabilidade'
Protesto pela ciência quanto às providências adotadas e resultados apurados.
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ANEXOS:
1) Oficio n' 2151201.6-3 Procuradoria/MPC-ELCM
2) Cópia da notícia.
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ofício n"

lJb

tzorc-z^PRoc/MPC-ELCM

Manaus,2 de agosto de 2016.
P

Ao Excelentíssimo Senhor
.4lgemiro Ferreira

R?l-o c l:Jl..iì

i:ûçr"

Secretaria de Estado de Educação

¡

lì:1ì

illr,l-.': ,--'

..,

!;

',t'&"...h.
/'i¿

Assunto: Informações sobre plano de saúde para professores e ausência de reajuste

Cumprimento-ocordialmentee,considerandoacompetênciadoTribunal
e deste Ministério Þúblico de contas do Estado do Amazonas de äscalização contábil,
hnanceira, orçamentaria, operacional e patrimonial do Estado e Municípios, bem como,
de apreciar e emitir parecer sobre as contas prestadas anualmente pelos gestores
prazo
estaduais e municipais, requisito que remeta a estã 3u Procuradoria/TCE-AM, no
de t5 dias, informações/justificativas a respeito da notícia de que os servidores da
Seduc não receberão ieaj uste anual (CF, art. 31 , XV) em Íazáo da crise financeira, tendo
sido, no entanto, deflagrado procedimento licitatório pafa contratação de empresa
fornecedora de serviço de plano de saúde àqueles, devendo demonstrar (com
documentos) o impacto de cada uma no orçamento da pasta.
Destaca-se que esta requisição preliminar tem fundamento no arl 93 clc
o ar1. 88, parágrafo único, a1ínea a, da CEl89 e nos ar1s. 116' parâgrafo único da Lei
Orgânica ão fCg-aV, 55 da Resolução rf 0412002-RI-TCE e 11, da Polaria no
0512010-MPC/TCE:AM, cujo não atendimento ou resposta insatisfatória acur.eíarâ
representação a esta Corte de Contas.
Atencrosamente,
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