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EXCELENTiSSIMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DO AMA—

ZONAS (TCE)

REPRESENTAQAO it}? /2017

Com respaldo no art. 288 e §§ do RITCE, o MINISTERIO PU?

BLICO DE CONTAS (MPC), por intermédio do Procurador de Contas, o qual ao

assina, vem respeitosamente a presenga de V. Exa. oferecer REPRESENTAQAO em razéiofi

dos fatos e fundamentos adiante expendidos:

I - FATOS

1. Segundo consta do Diario Oficial dosMm Estaddi’i

\ 5.

do Amazonas (DOM) do dia 17.02.2017, 0 Prefeito de Presidents Figué‘iyedo, por eio

Portaria 107, de 19.01.2017, nomeou FELIPE LORENZONI para exercer cargo em omisg
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5510 de Assessor Técnico, da Secretaria Municipal de Governo.

S

 

    

  

 

  

2, Ocorre que, aparentemente, FELIPE LORENZONI gfiarda re—

lagoes de parentesco com JULIO CESAR DE ALMEIDA LORENZONI, o qual-étopa o

cargo de Procurador—Gerai do Municipio, conforme se observa da Portaria‘fibfiiifizade \

02.01.2017, publicada no DOM de 06.01.2017, cargo este que goza de status do §

municipal, e é capaz de influenciar nas diretrizes municipais, mormente no que Q 3

escolha do pessoal comissionado. 1 C)

3. Considerando o sobrenome pouco comum e a baixa densi— \
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dade p0pu1aciona1 do municipio, suspeita—se da existéncia de parentesco vedado pela Sip

mula Vinculante (5V) 13/STF, entre as pessoas citadas anteriormente.

II - FUNDAMENTACAO E PEDIDO

1. O principio da supremacia do interesse pfiblico se trata, em

verdade, de instrumento da preservagao da repfiblica, no sentido de que 0 Estado, e quem

o representa, term a missao primeira de servir a coletividade. Rechaga-se assim, 0 pensa—

mento ainda muito arraigado na administragao pfiblica de que os administradores tém a

liberdade de se apropriar, usar e dilapidar a res pt’lblica da forma como bem Hues convir.

2. ‘ Nesse sentido, a nomeagao para exercicio de cargos pfibiicos

ganha especial importancia, porquanto deve ser orientada peia busca d0 melhor interesse

pfiblico. Com i550, a atividade administrativa de designagao de agentes estatais deve s0—

frer imediata submissao as regras e aos principios legais e constitucionais, com vistas a

 

preservar a atuagao pfiblica voltada a seu real objetivo. Consequente ante, a bservancia

dos principios da impessoalidade, moralidade e eficiéncia, os quaisipossuem extragéio

constitucional, afigura—se come verdadeira imposigao a0 administrador no recru mento

de servidores.

3. Lado outro, o nepotismo, por Violar os principios da morali—

dade, impessoaliclade e 05 fundamentos mais comezinhos do republicanismo, eritontra na

sua proibigao mais um elemento garantidor d0 direito a uma administragao isenfa, téanica

e voltada a0 interesse pflblico. Diante disso, 0 Supreme Tribunal Federal editou a Sfimfila

Vinculante 13, cujo teor veda a nomeagao de cénjuges e parentes até 0 terceiro Eran da\\

autoridade nomeante ou de servidor investido em cargo de diregao, chefia ou assé'ssora:

mento, para o exercicio de cargo em comissao ou de confianga.

 

4. Com 0 amparo das razées acima cosidas, 0 Orgao do MPC re‘fi “

quer: \

o Receber a presenter como representaga’io;

- Requisitar da Prefeitura de Presidente Figueiredo informagées e documentos que
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comprove a existéncia de parentesco entre os Srs. FELIPE LORENZONI e IULIO

CESAR DE ALMEIDA LORENZONI;

Comprovado 0 parentesco, notificar 0 Prefeito de Presidents: Figueiredo e 08 servi—

dores acima identificados para, querendo, no pm?) e Ihes for assinado, Oferece—

rem defesa, documentagéo e indicar outros meio/s (1:133?

LIV E IN);

va (Carta Federal, art. 5.“,
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Ensejar a0 MPC a oportunidade de analisar osi docum fntos, provas e defesas, de

1'

molde a se manifestar quanto a0 mérito‘

Pede deferimigh c5}: <

Manaus, O4

  

eizZémbro de 2017
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