
Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas
Procuradoria Geral de Contas

A Sua Excelência o Senhor
AMAZONINO ARMANDO MBNDES
Governadol do Estado do Anazonas_
Av. Brasil. 513. Bairro Compensa ll
CEP 69.036- I 10. Manaus/AM.

RECOMENDAÇÃO N" ûÿ3 /2017_Mpc_cAsA

Recomendação. FPS. Necessidade cle

adequaçòes. Rccomerrdaçào para que se.ja

divulgada no Portal de Transparência a

relação completa das entidades que

recebem recursos via FPS. Os recur.sos do

FPS sejaln aplicados estritamente no que

estabelece a sua lei criadora. E seja

enviada proposta de lei para estabelecer.

teuruneração ao Presidente de Honra do

Fundo.

o Minislério Púrblico de contas atua junto aos Tribunais de contas como

fiscal da lei nos processos de natureza orcli'ária daquele órgão de controle. mas atua

tar.'bém colno parre- fazendo denirncias e representacões 
'os 

TC's. A Reconendação.

tur.'a das fer'amentas do controle rninisterial. tem previsão expressa na Lei orgânica
Nacional do Ministério Público (Lei n. 8625/1993):

Alt. 27. Cabe ao Ministér.io Público exercer a defesa dos dircitos

assegurados nas Constituições Federal e Estadual. sefiìpre que se

cuidar de garantirJhe o respeito:

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se relere este

arligo. cabe ao Ministér.io Público, entre outras providêr.rcias:
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IV - promover audiências públicas e emitir relatórios. anual on

especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e er.rtidades

nencionadas no caput deste arligo. requisitando ao destinatário

sua divulgação adequada e irnediata, assim como resposta por

esclito. (original sem grìlo)

DOS FATOS QUE JUSTIFICAM A RECOMENDAÇÃO

Este agente n.rinistetial, responsável pela procuracloria Gerar de cor.ìtas no
biênio 201 6/201 8. é o Procurador oficiante nas co'tas do Govemacror. do Estado do
Amazonas. conlorme a Portaria n." 25, de I 6 de dezembr.o cle 20I 6.

Desse nlodo

Considerando que o Fundo de promoção Social opera como um órgão
dist'ibuidor de recursos púbricos a diversos pa.ceiros- dentre os quais se enconlram as

organizaçòes nâo go vcnlarnenta is:

co'siderando que. na análise deste Ministério púbrico de contas. o Fundo de
Promoção Social tem sido usado de forma a desvirtuar o propósito constante em sua lei
criadora:

Considerando. ainda. que. por recente mudança legislativa, parle clo ICMS
passou a ser vinculada diretamente aos cofres do Fur.rdo de promoção Social do Estado
do Amazonas. o que garante urna inigação constante de recursos públicos ao furcrol

considerando, por fim. que na lei criadora do FpS há uma irrazoável
i'rposição do Presidente de Honra não recebe'qualquer remuneração, o que ìmpofia e'.r
e'riquecimento ilícito do Estado do Anazo'as face ao trabalho efetivamente exer.cido
pelo mencionado agente público:
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RECOMENDA:

A completa eÌlumetação de todas as organizações que recebem recursos via
Fundo de Promoção Socìal do Estado do Amazonas e a imediata publicação
dessa relação l.ro podal <ie Transparência do Ëstado, discriminando os valores
lecebidos por cada er.rtidade.

A aplicação dos recursos via Funclo de promoção Social do Estaclo do
Amazonas somente naquilo que prescreve a letra da lei criadora (Lei
3.584/2010). sem quaisquer desvios de finalida<ie.

O estabelecilnento de r.ernuneraç ão para o/apresidente de Honra do Fundo de
Promoção Social do Estado do Amazonas, que deverá cumprir o l¡esmo
expediente dos demais Secretários. aos quais está equipat.ado (a). por meio de
proposta legislativa de iniciativa de Vossa Excelência.

Marraus. 20 de outubr.o ð,e 2017
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Carlos Alberto Sou a de Almeid
Procurador-Geraì de Conlas
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