
Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria de Saúde e Meio Amb¡ente

RECOMENDAçÃO N. f ¿(o /2017-MP-RMAM

O MINISTÉR|O PÚBLICO DE CONTAS, pelos procuradores signatários, no
regular exercício de suas atribuições institucionais, de defesa da sociedade e da
ordem jurídica, dos princípios constitucionais de Administração pública, sem
prejuízo às competências reservadas ao Colegiado de Contas;

CONSIDERANDO o quantitativo de candidatos classificados no concurso
público da SUSAM/2O14, ainda sob vìgência, que aguarda a convocação
administrativa para vários cargos administrativos e de saúde da Administraçáo
direta e indireta;

CONSIDERANDO o demonstrativo oficial da SUSAM, quanto ao atual
desempenho de funções, correspondentes em parte dos cargos vagos da lista
de classificação do referido concurso, por profissionais terceirizados,
comissionados e temporários, em determinadas unidades de lotação
especificadas, inclusive fundaçoes públicas, tais como assistentes sociais,
farmacêuticos (esses, terceirizados), cirurgiÕes dentistas, fis iotera peutas,
psicólogos, nutricionistas, agentes administrativos, vigia, motoristas (esses,
temporános RET) dentre outros;

CONSIDERANDO que os pr¡ncípios constitucionais do concurso público e de
cargos efetivos e carreiras (artigo 37) ìnstituem o direito de priorldade, à
investidura e desempenho das funçÕes equìvalentes aos cargos vagos, aos
candidatos classìficados em concuTso público;

CONSIDERANDO que a evidência do exercício de fato das funções equ¡vaìentes
aos cargos, por servidores terceirizados e temporários (comissionados e RET),
representa conduta irregular por usurpação dos cargos efetivos vagos ofertados
no concurso, com violação ao correlato direito de príoridade dos candidatos
classificados, direito esse que se convola em direito subjetivo à nomeação,
consoante jurisprudêncìa dos tribunais superlores;
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CONSIDERANDO que as despesas com pessoaf terceirizado e temporário
também são consideradas no cômputo do teto normativo imposto ao Executivo
Estadual, o que torna possível a compensação financeira com a despesa a
resultar da nomeaçáo dos classrficados no concurso público e afasta a objeção
de impossibilidade de nomeação por excesso de despesa de pessoaì,

RECOMENDA ao Excelentíssimo Senhor secretário de Estado de saúde Dr
Francisco Deodato Guimarães, que reconheça formalmente o direrto de
investidura aos classificados no concurso da suSAlVl l2oi4, nos cargos e
lotaçÕes correspondentes aos postos atualmente desempenhados
irregularmente por pessoal terceirizado e ternporário, bem como fonnule e
apresente cronograma formal de convocaçÕes desse contingente, para vigorar
para os próximos meses, com plano de desligamento daqueles em situação
irregular, salvo justo motivo quanto à eventual desnecessidade do cargo, em
qualquer caso, fazendo cessar, com a convocaçäo e a investidura efetuadas, o
vínculo com o pessoal terceirìzado e temporário.

Fica fixado o ptazo de 15 (quinze) dias
Recomendação.

para resposta aos termos desta

Ma na us 11 de ôút bro de 2017

R M ELO ALE AR DE MENDONÇA
Procurado de Conta , coorde adoria úde e meio ambiente
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ROBERTO A.VALCANTI KRICHANÃ DA SILVA
Procurador de Contas, coordenadoria de pessoal
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