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EXCELENTESSIMA SENHORA CONSELHEIRA PRESIDENTE

DO. EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

AMAZONAS

REPRESENTAQAO (APURATORIA) N. 50 L‘ /2017-MPC-RMAM

O MiNISTERio Pl'JBLICO DE CONTAS, por intermédio do

Procurador signatario, com fulcro nos artigos 54, I, e 288, da Resoiugao n.0

04/2002—TCE/AM, 9 na designagao da Portaria n. 19/2013—PG, vem perante

Vossa Exceiéncia oferecer a presents REPRESENTAGAO com o objetivo de

apurar exaustivamente a responsabilidade dos gestores pelo fato da preterigao

possivelmente iEioita, por pessoal terceirizado, de candidatos classifioados

remanescentes do CONCURSO DA SUSAM de 2014 para as vagas de

farmacéutioos da FUNDAQAO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA -

FCECON, consoante os fatos e fundamentos seguintes.

1. Este MEnistério PUblioo recebeu denancia do Conselho Regional de

Farmaoia sobre a abertura de pregao eletronioo n. 735/2017—CGL para

contratagao de pessoa juridica especializada na prestagéo de servigos

farmacéuticos hospitalares, para atender as necessidades da Fundagao CECON

em detrimento de farmacéuticos classificados no Concurso Pablico da SUSAM

de 2014. A denunoia é de favorecimento de empresa para mero fornecimento de

pessoal terceirizado para trabalhar nas dependéncias do FCECON e de

preterigao do pessoai concursado.
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2. Realizames reuniae de trabalho com o entae direter da FCECON,

que reseiveu espentaneamente desistir do certame, desde que a SUSAN!

liberasse a investidura des farmacéutices aprevades no cencurse. Em vista de

fate, este Ministérie PL’Jince expediu, ae Secretarie Francisco Deedate

Guimaraes, a Recemendacae n. 238/2017-MP—RMAM, no sentide de estudos

para prierizar a convocacao dos cencursades farmacéuticos aprevades dentre

do numere de vagas reservadas a Fundacae CECON, tende em vista a

necessidade, de reievante interesse pUbiioe, reconhecida pelo ex-diretor do

hespita! perante este Ministerie delice.

3.

Expirade o praze, nenhuma respesta eu pessiveis previdéncias, para

Entretante, e Secretarie iimiteu-se em pedir prerregacae de praze.

manutencae do quadre funcienai para o adequade funcienamente da farmacia

do referide hospital, nos foi apresentada, o que censtitui juste motive para multa

do inciso 1V do artige 54 da Lei Organics da Code.

4.

837311), e direito de prieridade do candidate habilitade em cencurse pdbiico

Censeante a jurisprudéncia do STF (cf. tese no juigamente do RE

transforms—8e em direite de nemeacae imediata ae se observar cenduta

arbitraria da Administracae, reveiadera tanto da necessidade inequiveca dos

carges vages quante da buria a0 direite dos candidates, em vista da atribuicae

de exercicie de fate das respectivas atribuicees a terceires come no case

concrete. Nae ha discricienariedade nessa cireunstancia, entre manter e

temperérie ou eenvecar 0 candidate habilitade dentre do ndmere de carges

vagos efertades, peis este ultimo tern preferéncia e, ante a comprevada

necessidade, deve ser cenvecade mediante extincae de vincule com aquele

primeire. Viela-se nae apenas e direito subjetivo do ciassificade, mas o direite

ceietivo e e interesse pdbiico de observancia do regime constitucienai de

prevalencia de carreiras, cargos e concurses pL’ibiices. \,

 



   
Estado do Amazonas

MIMSTERIO PUBLECO DE CONTAS

Coordenadoria de Sande e Meio Ambiente

5. Por fim, este Parquet requer seja instruida e julgada esta

representaoao com a fixaoao de responsabilidade do Sr. Francisco Deodato

Guimaraes, como incursos na sangéo do inciso I] do artigo 54 da Lei Orgénica,

garantido contraditorio e defesa mediante regular notificaoao, 9 com fixagao final

de prazo para medidas de fiel cumprimento da Lei.

6. Espera controie externo tempestivo, eficaz e efetividadefloa ordem

juridica. Protesta—se pela ciéncia de enoaminhamentos.

Manaus, 13 de dezarnbro de 2017.
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