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TRJBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

o MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, no desempenho de sua misséqg;
a guarda da Lei e
institucional de defender a ordem juridica, o regime democrético,
tucionais e Eegais e corn:
fiscalizagéo de sua execugéo, no uso de sues atribuigoes consti
AM, através a;
base no disposto nos artigos 54, | e 288 da Resolugéo n. 04/2002—TCE/
er a presente
Coordenadoria de Educagéo, vem perante Vossa Exceléncia oferec

desta Corte
REPRESENTAGAO considerando a omisséo em responder reguisicéo
de Contas, peios fates e fundamentos seguintes.

Com fundamento no artigo 4°, §6°, da Resolug‘éo n. 07/2002 0/0 0 artigo
rio
116 da Lei Estadual n. 2423/96, 0 Parquet de Contas requisitou ao entéo Secreté
017-MPC-EFC
Estadual de Educagéo, atraves de Oﬁoio Requisitério n° 637/2

os pela SEDUC.
informagoes e documentos a respeito de contratos celebrad

ESTADO DO AMAZONAS
MINISTERIO PUBLICO JUNTO A0 TRIBUNAL DE CONTAS

Coordenadoria de Educagao

Conforme AR juntado nesta oportunidade, apesar de 0 referido oﬁcio ter
sido recebido, nao foram enoaminhadas respostas a esta Corte de Contas.

A falta de resposta ao oﬁcio mencionado impede o exeroioio de controle

atribuido a este Tribunal de Contas Estaduai pela CF/88, em seus artigos 71 e seguintes
c/c com 0 art. 75, bem como art. 1° e incisos da Lei Estaduai 2423/96, e contraria os
principios norteadores da pratioa da atividade administrativa, previstos no art. 37 da CF
de 1988 e demais legisiaoao oorreiata, que impoe ao gestor o dever de prestar as
informagoes requisitadas, sob pena de vir a sofrer a aplioagéo de multa (Lei n. 2423/96:
artigo 54, IV).

Peio exposto, o Ministério Pablico de Contas requer a Vossa Exoeléncia:

1.

APLKCAR a muita ao gestor a época, Senhor Arone Bentes,

prevista no artigo 54, IV da Lei Estadual 2423/96, em virtude do nao atendimento, sem

causa justiﬁcada, a requisigao do Parquet de Contas.

2.

DETERMINAR a apuragao do fato, identificando a modalidade

licitatoria utifizada para a celebragao dos contratos.
3.

DAR

CIENCIA

a

este

Ministério

PL’Iblico

aceroa

dos

enoaminhamentos e resuftados aioangados.

MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em
Manaus (AM), 11 de dezembro de 2017.
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