
ESTADO DO AMAZONAS

MINISTEREO PL'EBLICO JUNTO A0 TRtBUNAL DE CONTAS

Coordenadoria de Educagéo  
EXCELENTiSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-PRESIDENTE DO EGREGIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

REPRESENTAQAO N. 2’58 [2017-MPC-EFC

0 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, no desempenho de sua'

missao instituoional de defender a ordem juridica, o regime democratico, a guarda da

Lei e a fiscalizagao de sua exeougéo, no uso de suas atribuigées oonstitucionais

legais 8 com base no disposto nos artigos 54, | e 288 da Resolugao n. 04/2002?-

TCE/AM, através da Coordenadoria de Educagao, vem perante Vossa Exceléncia

oferecer a presente REPRESENTAQAO considerando a omisséo em responder-53

requisicao desta Corte de Contas, pelos fatos e fundamentos seguintes.

Este Parquet através da sua Coordenadoria de Eduoagao enoaminhou

diversas Recomendagoes ao Secretério Municipal de Educagao de Tabatinga/AM,

VALBiNEl DA SILVA SANTOS, para que o mesmo realizasse um concurso pUblico

para a oontratagao de professores na gestao do novo Prefeito.

A altima Recomendagao de numero 247/2017wMPC—EFC, de mesmo

teor que as demais, estipuiou o prazo de 15 dias para o envio de resposta e determinou

os seguintes efeitos:

Efeitos: com o devido respeito e oonféante em positivas providéncias, cumpre-nos

recorder que os destinatarios de reoomendaooes dos Orgaos do Ministerio Pabfioo

estao sujeitos aos seguintes efeitos: a} constituioéo em mora quanto as providéncias

 

recomendadas odendo seu descum rimento Em licar a ado .210 de re resents ées

 

cabiveis: b) tomar inequivoca a consciéncia da iéicitude sobre o recomendado; c}

caraoterizar o dolo, ma—fe ou ciencia da irreoularidade para viabilizar futures

 

responsabilizaooes em oaso de omisséo imotivada; d) constituir~5e em elemento
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probatério em sede de representaooes, auditorias no ambito do Tribunal de Contas do

Estado. (grlfo nosso).

Acontece que conforme AR juntado nesta oportunidade, apesar da

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

Corte de Contas.

A falta de resposta a Recomendagéo mencionada impede o exercicio

de oontroie atribuido a este Tribunal de Contas Estadua! peia CF/88, em seus artigos

71 e seguintes c/c com 0 art. 75, bem como art. 1° e incisos da Lei Estadual 2423/96, e

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

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

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

n. 2423/96: artigo 54, 1V).

Pelo exposto, o Ministério deiioo de Contas requer a Vossa Exceléncia:

A. APLICAR ao senhor Secretério Municipal de Educagao de

Tabatinga/AM, VALDINEI DA SILVA SANTOS, a multa prevista no

artigo 54, IV da Lei Estadual 2423/96, em virtude do nao atendimento,

sem causa justificada, a determinaoao do Parquet de Contas.

B. DETERMINAR a apuragao do fato, identificando se ha aigum piano

de agao governamental em que serao adotadas medidas peEa atual

gestéo para a realizagéo de um ooncurso pL'Jinco/l
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C. DAR CIENCEA a este Ministério Pflblico acerca dos encaminhamentos

e resultados alcangados.

MINISTERIO PUBLiCO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus (AM), 12 cfe dezembro de 2017.
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~ EVELYN FEEIRE DE CARVALHO

Procuradora de Contas




