
Estodo do Amozonas
M¡n¡stér¡o Públ¡co junto do Tr¡bunol de Contos

1s Procurodorid

RECoMENDAçAo N" 30 /zo1BlMpc-pc

Manaus, 01 de fevereiro de 2018

o MrNrsrÉRro pÚBLrco DE CONTAS, por intermédio deste procurador

signatário, no exercícro de suas atribuições legais e desempenhando a salvaguarda da ordem
jurídica e a proteção do erár¡o, vem à presença de V.Ex.. apresentar RECOMENDAÇÃO, no que
d¡z respe¡to à rcalização de despesas voftadas a fest¡vidades carnavalescas.

Tendo em vista que o periodo do carnaval se acerca, e que não säo raras as
oportunidades em que gestores públicos autorizam o repasse de consideráve¡ montante de
recursos para celebraçÕes, deduz-se as seouin tes advertênctas

l- que essa Prefeitura se abstenha de onerar os cofres municipais com
realizaçâo de despesa ilegít¡ma e antieconômica com festejos carnavajescos
e publicidade no presente ano, seja por me¡o de contrataçöes diretas,
transferências voluntárias, parcerias, convênios, patrocínios ou qualquer
ouka modalidade de destinação de recursos públicos para tal finaljdade;

ll - que a gestão mun¡cipal prior¡ze, em detrimento de gastos com festas, os
devidos investimentos e obrigações prioritár¡as e rnadiáveis de manutenção
e ampliação dos servlços essenciais em saúde, educação, saneamento e
pagamento de folha de pessoal eventualmente em atraso.

Ressalta-se, desde já, que quarquer postura contrastante ao que ora se arvitra pode
dar azo à propositura de Representação Ministeriar de responsabrrização, junto ao Tribunar de
Contas, nos termos da Lei Estaduat n.2423/jgg6

Esta Representação se ra no q d¡s o 27, paÉWafo único, lV,
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da Lei n. 8625/1993

CARLOS ALBERTO SOUZA DE AL
Procurador-Geral r

ID

A Excelentíssima Senhora
Eliana Ol¡ve¡ra Amorim
Prefe¡ta do Mun¡cípio de pau¡n¡
Rua Ananias Teixe¡ra, S/N - Cidade Alta
CEP: 69-860-000 - Pau¡n¡/AM

u4

1 Respondendo pela 19 procuradoria, em virtude de férias gozadas pero titurar, procurador Roberto
Cavalcanti Krichanã da Silva (aprovadas em Sessão plenária de23/0L/2018).
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