
ESTADO DO AMAZONAS

MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Coordenadoria de Educapéo  

EXCELENTESSEMO SENHOR CONSELHEIRO-PRESIDENTE DO EGREGIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

REPRESENTAQAO N. 2?? [2017-MPC-EFC

0 MINISTERIO PUBLECO DE CONTAS, no desempenho de sua missed

instituoional de defender a ordem juridioa, o regime democrético, a guarda da Lei e

fiscalizagéo de sua execugéo, no uso de suas atribuigoes constitucionais e iegais

com base no disposto nos artigos 54, l e 288 da Resoluoéo n. O4/2002—TCE/AM;

atraves da Coordenadoria de Educagéo, vem perante Vossa ExceEéncia oferecer

presente REPRESENTAQAO considerando a omisséo em responder requisioéo:
\
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desta Corte de Contas, peios fates e fundamentos seguintes.

\

Este Parquet através da sua Coordenadoria de Educaoéo encaminhou

Recomendagéo n.° 260/2017—IVEPC—EFC, é Sra. GRACINEiflfi LOPES DE

Prefeita do Municipio de Japuré, para que a mesma utilizasse no minimo 60%

recursos no pagamento da remuneragéo dos profissionais do magistério conforms

estabeieoe a Lei no 11.494/2007, e que o pagamento desta remuneragéo fosse

realizado ate dezembro de 2017.

Vaie salientar ainda que a Recomendagéo n. 26012017-MPC-EFC

estipulou 0 prazo de 15 dies para o envio de resposta e determinou os seguintes

efeitos:

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

recorder que os destinatarios de recomendaooes dos Orgéos do Ministerio Pablico

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

 

recomendadas, oodendo seu descumprimento implicar a adooéo de representaooes
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oabiveis; b) tomar inequivooa a oonsciéncia da iiicitude sobre o recomendado; C}

oaracterizar o doio, ma-fe ou céénoia da irregularidade para viabiiizar futures

resoonsabilizaooes em caso de omissao imotivada; d) oonstituir—se em elemento

probatono em sede de representaooes, auditorias no ambito do Tribunal de Contas do

Estado. (grifo nosso).

Acontece que conforme AR juntado nesta oportunidade, apesar da

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

Corte de Contas.

A falta de resposta a Recomendagao mencionada impede o exercicio de

controie atribuido a este Tribunal de Contas Estadual peta CF/88, em seus artigos 71 e

seguintes clc com 0 art. 75, bem como art. 1° 62 incisos da Lei Estaduai 2423/96, 8

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

art. 37 da CF de 1988 e demais legisiagéo correlate, que impoe a0 gestor o dever de

prestar as informaooes requisitadas, sob pena de vir a sofrer a apficagao de multa (Lei

n. 2.423196: artigo 54, 1V).

Pelo exposto, o Ministério PL’Jinco de Contas requer a Vossa Exceléncia:

A. APLICAR a Prefeita do Municipio de Japura Sra. GRACfiNElDE

LOPES DE SOUZA, a muEta prevista no artigo 54, 1V da Lei

Estadual 2.423196, em virtude do nao atendimento, sem causa

justificada, a determinagao do Parquetde Contas.

B. DETERMINAR a apuragao do fato, identifioando como estao

sendo adotadas as providéncias em relagao a Recomendaoao

260/2017—MPC-EFC.

MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO D0 AMAZONAS, em

Manaus (AM), 18 de dezembro de 2017.
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EVELYN Ff . IRE DE CARVALHO
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Procuradora de Contas


