TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Procuradora Elizângela Lima Costa Marinho

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSBLHEIRO-PRESIDENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
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O MINISTÉRIO *úBLICO DE CONTAS, por i'temédio de sua procuradora
signatária, no desempenho de, sua missão institucional de defender
a ordem j".rá;ä;;;;il;
dernocrático, a guarda da rei e a frscarização de sua execução,
no uso de suas atribuições
comtitncionais e legais e com base no disposto nos adigos 54, í
e 2gg, aa R"sclrrçáo ,r;'04120û2TCE, e tendo em vista a competência pósitivada tro rlt. 54, Ill,
vrII e IX, da constituição.do
Amazonas. vem peranre vossa Excerència oferecer REPRESENiAC¡o -.""r¡ä"î"i,î"":"
omissão em resoonder requisição desta corte de contas, pelos
fatos e fundanentos .";i";é;
em lace do Excelentíssimo Senhor Rossieli Soares da Silva,
Secretário

.

ñ

'IJ

Com fundamenl.o no afi. 93 clc o art. gg, parágrafo único, alínea
a, da CE/g9 e nos
a¡ts 1 16, parágrafo único da- r," i orgânica do TCE-AN.i, 55 da Resoruião
," c+7zooã_ru"rr-.ä'* t
Porlaria n' 12/20r5-Mpc/TCF-AM, esfe parqnet requisitou
do secretário d" sJr;,';iã \
informações/justificativas quanto à noticia de iregularidadei
l'?r..,:"1udg,
,ra roiaçao, no
Município de Nhamundá, de Professores referentes ai PSS 2016
público/2O14
e

ao Concur.so
desobediência à ordem de corocação, candidatos sem
os requisitos/hab¡itação pu.o.irrirtr* u,
matérias como Matemática e Edncação Física, terem assumido
as vagas e, ainda, suspeita de
indevida acumulação de cargos pelo Sec.etáiio de rnfraestruttua
(cargo de Secretário e de
Professor).

-

o ofício n' 99/2016-3^ pRocuRADoRIA-ELCM/Mpc foi recebido no setor
de
protocolo da Secretaria em 5.4.2016, conforme carimbo
de recebimento (A.R.), contudo, não f.oi
"""
apresentada nenhuma manifesl.ação por parte do

Secretário.

.

'
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Dessa forma, diante da ausência de manifestação do responsáver,
o fato merece
ser in'estigado pelo Tribunal de contas de forma ampra
e inestrita, pår meib â. inrfeçoes ;n
/oco e outras medidas cabí1cis,_ com destaqne na apiração
de evåntual ato de imþobidade
aclministrativa e vioração da regaridade,
e ìmpessoaridade a enséja', ,"
-o.uiidud"
o ressnrc imento ao erário.
"oÅp.ouuoo,

TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Procuradora Elizângela Lima Costa Marinho
Ademais, ressalta-se qtte os agentes públicos devem ve.lar pela estrita
observância

dos princípios da legalidade, impessoariãade, moraridade, pubricidade
e eficiência no
exercício de snas funções, na rorma do art. 4", da Lei n' g.42g/g2, que
reproduz o, f.ur"ipio,
constitucionais basilares da Administração Pública contidos expressamente
no cctpltt do art.31,

da Constituição Federal.

Pelo exposto, o Ministério púbrico oferece a presente representação.
requerendo
que seja recebida./deteminado o encaminhamento à DrEpRo para
autuação,
dåternina
o art 288, $2", da Resoruçáo n' 02r2002-TcElAM, recebendo a t.amitáção
"onior-.
,r...r.à.iu, .oinstrução, julgamento e definição de responsabili<lade.
Protesto pela ciê:rcia quanto às providências adotadas e resultad.os
apurados.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTA-DO DO AMAZONAS,
de 201 6.
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9 9 /20 1 6 -3" p rocr.rradoria/MpC _ELCM
Cópia do e-mail encaminhado ao Minìstério público de Contas
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Ofício n"

aû

Dot6-j^pp,oc/Mpc_ELCM

Manaus,4 de ab¡il de 2016

Ao Excelentíssimo Senlor
Rossieli Soares da Silva

Secteta¡ia de Estado de Educacão

Assunto: Informações sobre denúncia
de irreguraridades na rotação de professores
contratados por meio
pSS
de

,, ii:i--,LiC

ló
ra.s

./¿

Cumpr..imento_o cordialmente e, consid.erando
a competência dl Tribunal
e deste Minisrér'io público de contas
¿" pr,"å" ãã^Àîäonas de fiscalizaçãç conrábil,
fì'anceira, orçame'rária- one.acionai putri-àrriui
io Ëli"a. . Municípios, bem como,
de apreciar e emirir pur".".. sobre "as .""i";';r;;;;s
anualmenre pelo.i gesrores
estaduais L- municipais' requisito que
remeta a està 3" procuradoria,lrcE-AM.
no prazo
de I5 dias, inrormacôes/ius'ii"u,ii*
, iårpl;iä;;",:;ä de ìregularidades ria Ioracào.
no Munìcípio de Nhamundá. ¿e proresroies
,"ï,=ìr**uo pss 20 i6 un con.u..o
Público/2'14, quais sejam, ¿esoue¿iencia
"
¿
candidatos
sem os
requisitos/habilitação para minist'ar ur
"rä.-'ä."."r".açã0,
.l-ï
ùatemática
e
Educação
Física
Lerem assumido xs v3gas c. einda.
"rJ.iur
suspeita
A. i"a."ii, acLrmulaçào de cargos pelo
lcargo de É".,",a,io"" ;;'äot r.on. conto.ne
cópìa da
;ï;':,ilïî.."j1fraesrrulura

.Deslaca-se que, esta requisição preliminar tem fundantento no a¡t. 9j c/c
o art 88' parágrafo
único' arínea á" cäzãs'"
únii:o da Lei
",
orgânica do rCE-AM.
";;^ä" ,ru, par.ágrafo
da Resoruça;;;
ilräö:är_TCE
e
1t,
da
Frúaria n.
0ÿ:01 0-MPC'TCE-AM' cLù nio arendimenro
ou
resposra
insatisratória
rcarerar.á
reprc:entaçào a esta

ii

I

Corte de Contes.
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Lotaçã o Professores na öede do
Município de Nhamundá
5.
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De ; Marcinaldo Santós

<marcinardosantcs42@hotmair.com> Qui, 24 de mar de 2016 13:5r
¿r2 anexo
Assunto : Lotação professores na Sede
Município de Nhamundá
úrr¿rr.,yýi;ñÿ,a- -At --¡¿- Pr,.scw,_odus.c
Para : denuncia mpc
úr-tt
ft/\li.r.r -rrh{) - 61¡ a
1Ct"
<den uncia. mpcG,.tce.a m. gov.
br>

do

Iloa Tarde,
-<<:ç<-

Iûiúan¡ d¿Sïå
Ma¡cjnaklo Santos, verea(lor n o lllunlcip:o
dc Nhanlundá, ÿenho ah.aÿés dc.r¡i
soricirrr .rrrunn:çòcs sob|c., ,åtSUSodg{. Garl
Proiìssores ra secle do Municipio,
os prolesiores do pSS 2016 e
unl acaso d c uma professora que passou
não i'oi chanl¡da para àssuùil o câr
no c.¡curso 2014 e ainda
go
SoLl

l-ui procurado por unt gnlpo de professc
rres quc ìelalaram o seguin¡e:
c¡so 01- Prolessora priscila Soaì.cs:
fic(
corlpaÌcc.'u, peraseqL¡enciaquemr,n,,]t'"ttt"2"lugt"noPSS20l6nocîrgode-malemútica,ol'colocadofoia\rnradoenão
segundo rusa¡; ,",
pc,ocdi,a, do pss ¡a; . t,
,,,",."ì,

(;;;l ì;* ;';:i:::i:":ïJ:.:jj,"jî:ii:ii:l*" ",

que é lomlaclc enl I"trn. uugo
,l".,in"dT Esccla Gilbeno lvfest.,nno,
"
MLrìricÍpio, orr seia, esta acùnrurando
corgo c r,ro é ioroÌacro na área "
o.

c¡so

..*"

,"

I

es, quem assunl!r a v¿ga

,n.aoto'"sso

n rrn

,üråT*ssor

é secretrLrio de

*, **,

,

foi unt professor

Ir¡ùa Es¡rutura

clo

02- Professor

Pod¡ o vanLrzô'
Eqjrar c-r+?g+¿q]-o-pubrica que
rem
"o
inlormou quc r,lo hoLrve convocaçiLO.
õOStari¡ de escrareci¡¡ento sob¡¡ o

(0 r

; u nra r :rgr

caso

C:r'o 0J- Prolc:¡or.

K(.j) Fc tr,lcs, m. intir;mou q ls protès)orcs

rle lorma ar¡adora lecionando para
aluno do Dnsino jvléclio,
docunrenro peclindo a p'"..nco
ao óon..r¡o o"

qLc

*.r,"*0"-"

pr rc ¡rofcssor dc .\,re s, o uirado
me

¡ljo lrm Irrbi itoÝ;o
llirriì tccion.Lr..m;.ì:,c.1ç1o tis.c¿ c,t:L)
dcprorlss¡o lnrormo ,1uc <ncaminhei

"_"ìaU
uor".*î,1,r.''ffi:"|ìrïil:;:11

Fui inlorm¡do .rrr¡r

r'',i.ouu e,.nr;

L,s

dr Ll:rrurrcia ouc

A,nl.ilï:::iT::|"ï'l'i:",'i|j|::1"|ï:ïor

ciso 0{_ PJuIi'"ur' FllJll' DtrqLl! p¡ç5ornJ.
proles\orcs qUÈ tanrbflù pilss¡r¡m

Durvanirco srntos es,i, Iorado como pr.rbsso¡dc
Educação

OnCur.oJÉ:0iJ(¡ir.drnlor¡i chlm¿dir prr-.r,s
rmir
t'nbJlãär. n r.r,nn oo.rou r. rugar no psso crrgo.
20 r 6

no concurÿì estão

Soli( iro
sanros c

."cllr(cit¡cn.oi,oLr(
in,o¡,¡o q,,e

"nr

"¡JnJo qJt' Ourro,
?.não ro1 convocad¡r

u5 tíìros r
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Segunda o lDstr!¡çño Nornrâtivt
n.003,/201 .-SDDUC
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-Parl c[cilo (lcst¡t norn,", an,"u,]a_r,l¡on

V.l- Hâbilitaçxo é â áreî de l.ornração
¡ra qu:rì o scn,idor estri r¡pto
n dosenÿolver suâs ¡tiviclâdcs:
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Por favoL rêsponda a ìnda8ação
SenÍjor Coordenädûr;

2- PORQUE PROFESSORES
APROVADOS

NO

ÞROCESSO

SETTTIVO/2016 P.ARA ÍVIINISTRA,R
AUL.As NAS DISCTPLIN;

epucAcÃo Frs
YlfEYll.
NAO FORAM CoNVOCADOS
E O MA|S

;;

ucocÃo rseËci-Ài

rrvleLrfúÁrrc;-G;

DlsctÞLlNAs EsT.Ã.o sEfoDO M¡NtÿßADAS pon
p¡roresson¡i
A DEI/|ÞA HAB|LTTAçÃo pAR,a EssE uaersrÉnlo srn¿
s¡¡voO

.

DESCUMPRIDO O EDITAL
QUE REGULAM€NTOU
PROFESSORÈS CONCURSAâOS,

3- PORQUE

A

SELEçÄO.

APROVADO;

;

N¡ÃO

CONVOCADOS QUE TAIMBÉM
FORAM APROVADOS N¡C ¡NOCEiSJ

sELETlvo NÃo Fo^AM cot{vocADos
ArÉ n pn¡sErurE

onr¡l

por favor explique
Senhor Cöorderúdor.

Veja, os esclarec¡mentos são
':cessár¡os po¡s se trato¡î de
queslões de interesse púbr¡co

vereârior

;.;;;"

uêndo .."
" ternos . "'..il".ii',"Ë1""J;:,j:,::
no muntclpio,
ô tiever da ihlormação
aos que
pedem.
q

SEÞUC

Sobre nós senhor Coordenado¡,
exllte o impéÌio dã lei, que
mu¡tos
não querem

cumpri¡,, e como se

aBente púbfico que nro
ouu.

,nro"Llrlo,sras¡l

Finaìmente, dêndo uñð
veste a,
senhor a exrsrê¡c¡a,";;.;;:r;:

presente orício, tembro
aô

nos obríga como ¿rgentes
ooo,,.-1"

escrareu¡mentos

quun"a;,;J]*;ï¿

Nhañur'dÉ(A,Mli.15_DT_MaRço

verea¿or

1B

novembro de 2011, q¡Je
¡hrormações, c
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cÂMARA iÝluNrctpA¡- tlE N|.|AMUNÞÁ
MUNICÍPIO DE NIIAMUDÁ

Ðfício ne. 00f./2016
Gab¡nete do Vereador-Marcinaldo santùs pMN
-

Ao

Senhgr Coordenador Local da

Cultura-

SEDUC

ecretaria de Ëstadû de Educäçãq e

Senhor: Durvan¡ldo Santos

Objeto: tnformaÉo sobÿe cr¡térios de convocação
dc professores
âprovados no p¡ocesso selêt¡vo/concL.rsò públlco
reãlizãdos po. égsa
Secretaria de Estado.

Senhor Cgordenadori

ûbjetivando oferecer umi¡ expl¡cãçã.,
mâi$ clõrã

e

responder

aos
constantes ape¡os que c¡dadãos professores
fazem nu C¿mara Uun¡cøl¡
de ¡\¡hamuqdá, ped¡do ê intèrvenção

representante da SEDUC no municí
convocãções e cr¡tér¡os

concurso

,"*,rñ;;;;;;"i:

r"." " o.:::, ;Jr'i.-äT:1tJffi:"r::
p.did" ;";';;;;.
pêrõ esclarecer

ptlbllco e

colaboração

do Þoder

processo selelivc, estou

;:

o segu¡nte:

1- PORQUE MOTIVO UMA

PROFES.SORA qUE FOI
APROVADA NO
CONCURSO PÚBLICO OCORRIDO
NO ANO DE 2O1,? PAR,A ;

EXERclclo

Do

ESPECIAS,TÈNDO
INCLUSIVE

I¡

MAGtsrÉRto

A

ALUNos cor,¿ ñecessìoaì

sIDO APROVAD,f! EM PRIMËIRO
LUE¡N, SiI'IOO

ÚNICA CONCI-'RSAD

:.T'-'-'i *

;;, ;:

Ho M
G;
"ro TENDO
NAO FOI CONVOCADA,

Jffi :ä ;äi,_ifi i^riÏ

A:VAGA SIDO OCUPAD¡\
PROFES5OR CLASSIFICADO
EVI O¡.]TRA ÁREÅ, SEM
PAR,A O EXERCfCIO M,AGISTER¡AL,

ì+.
!/|r'\\l >
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