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REPRESENTAQAO N. 12017-MPC—EFC
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o MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, no desempenho de su%

misséo instituoional de defender a ordem juridical, o regime democrético, a guarda dg

Lei e a fiscalizagéo de sua exeougéo, no uso de suas atribuiooes constitucionais g

legais e com base no disposto nos adigos 54, I e 288 da Resoiuoéo n. 04/2002?

TOE/AM, através da Coordenadoria de Educagzéo, vem perante Vossa Exceiénciéfl

oferecer a presente REPRESENTAQAO considerando a omissfio em responderg

C

(

requisiofio desta Corie de Contas, pelos fatos e fundamentos seguintes.

Este Parquet atraves da sua Coordenadoria de Educagéo encaminhou

a Recomendagéo n.° 173/2017—MPC—EFC, ao Secretério Estadual de Educagéo e

Quaiidade de Ensino do Amazonas - Seduc, é época, Sr. ARONE DO NASCIMENTO

BENTES para que o mesmo realizasse contratos em sua gestéo da seguinte forma:

a) Realizando Procedimentos licitatorios na realizagéo dos contratos

referentes é Alimentagéo Escolar do Municipio;

b) Encaminhando a este Parquet, no prazo de 30 (trinta) dias, um plano de

agéo governamentai que demonstre um planejamento das medidas que

seré‘lo adotadas peia atual gestéo para a regularizagéo da situagéo da

merenda escolar no Municipio do Jurué;
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Encaminhando a este Parquet, no prazo de 38 (trinta) dias, documentos

que comprovem que as recomendagées feitas pelo Ministério da

Transparéncia estfio sendo realizadas na atual Gestao;

Vaie saiientar ainda que a Recomendaoao n. 173/201TwMPC-EFC

determinou o prazo de 15 dias para o envio de resposta, com os seguintes efeitos:

Efeitos: com o devido respeito e confiante em positives providencias, cumpre—nos

recorder que os destinatarios de recomendagoes dos ergaos do Ministerio delico

estéo sujeitos aos seguintes efeitos: a) constituicao em mora quanto as providéncias

recomendadas, podendo seu descumprimento impiicar a adocao de representacoes

cabiveis; b} tornar inequivoca a consciéncia da ilicitude sobre o recomendado: c)

caracterizar o dolo. ma—fe ou ciéncia da irredularidade para viabiiizar futures

responsabilizaooes em case de omissao imoéivada: d) constituér-se em elemento

probatério em sede de representacoes‘ auditorias no ambito do Tribunal de Contas do

Estado. (grifo nosso).

Acontece que oonforme AR juntada nesta oportunidade, apesar de a

referida Recomendagao ter sido recebida, nao foram encaminhadas respostas a esta

Corte de Contas.

A faita de resposta a Recomendagao mencionada impede o exercicio

de controie atribuido a este Tribunai de Contas Estaduai peEa CF/88, em seus artigos

71 e seguintes 010 com 0 art. 75, bem some art. 1" e incisos da Lei Estadual 2.423/96, e

contraria os principios norteadores da pratica da atividade administrative, previstos no

art. 37 da CF de 1988 e demais iegislagao correlate, que impée ao gestor o dever de

prestar as informagoes requisitadas, sob pena de vir a sofrer a aplicagao de muita (Lei

n. 2423/96: artigo 54, N). f
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Peio exposto, o Ministério delico de Contas requer a Vossa Exoelénoia:

A. APLECAR ao senhor Secretério Estadual de Educagéo e Qualidade

de Ensino do Amazonas — Seduo, a época, ARONE DO

NASCKMENTO BENTES, a multa prevista no artigo 54, IV da Lei

Estadual 2423/96, em virtude do néo atendimento, sem causa

justificada, a determinaoéo do Parquet de Contas.

B. DETERMINAR a apuragéo do fato, identificando como estéo sendo

realizados os contratos referentes a Alimentagéo Esooiar no

Municipio.

C. DAR CIENCIA a este Ministério PUinco aceroa dos enoaminhamentos

e resultados aioangados.

MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus (AM), 12 de dezembro de 2017.

[/9

"(an ”. ft" f; I“. 2

///
3"““j""'r/C‘}\/L,J¥/M»

’k./Lfl:1"

km ' EVELYN ' EIRE DE CARVALHO

Proouradora de Contas




