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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

7.o Procurctdctria cle Contr.¡.s

RECOMENDAçÃO N. æ6 t2O1B - MP - RMAM

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, pelo procurador de contas signatário,

no regular exercício de suas atribuições institucionais, de defesa da sociedade,

da ordem jurídica, dos princípios de Admìnrstração Pública, do regime de

responsabilidade fiscal e da proteção ao patrimônio público, sem prejuízo às

competências pr¡vativas do Colegiado de Contas;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 27, parâgrafo único, lV, da Lei n.

8.625/1993, que faculta ao N/¡nistério Público expedir recomendação aos

órgãos da Administração Pública, de exato cumprimento da Lei, requisitando

ao destinatário resposta por escrito;

CONSIDERANDO a designação do procurador signatário, por portaria

(3112A17) do Procurador Geral de Contas, para atuar no acompanhamento dos

atos da SEINFRA em 2018;

CONSIDERANDO ter sido constatado o emprego, pela Secretaria de Estado
de lnfraestrutura - SEINFRA, na placa de obras públicas sob sua

responsabilidade, de slogan instituÍdo pelo atual governante _ #amor à causa
públìca, com o conseguinte e ìnevitável caráter de promoção pessoal dos

atuais mandatários em detrimento dos simbolos oficiais e impessoais,

aplicáve js à espécie;1

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

MD. SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

SEINFRA OSWALD SAID JÚNIOR

Alameda Cosme Ferreira,7600 B - Coroado lll - Manaus/AM

Segue a.exa a esta. Þara ìlustração, o legistro l'orográfìco da obra cla Av. das flor.es. Cidade Nova.
Ì\4arraus.
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CONSIDERANDO os princípios constitucionais de Administração pública, em

especial, os da lmpessoalidade, da publicidade e da Moralidade

Adm inistrativas, e a norma do parágrafo '1 .o do artigo 37 da Constituição

Brasileira, que veda publicidade institucional com caráter de instrumento de

propaganda de promoção pessoal de quem esiá exercendo o cargo político,

dentre outros, mediante slogan identificador da atual administração,

diretamente relacionado com slogan de campanha "ama amazonas,,;

RESOLVE expedir a presente RECOMENDAÇÃO ao SENHOR SECRETÁRIO

DE ESTADO DE TNFRAESTRUTURA, OSWALDO SA|D JúN|OR, ou quem

faça suas vezes, no sentido de reiirar das placas das obras públicas sob sua

responsabilidade o slogan dos atuais mandatários estaduais #amor à causa

pública, para não íncorrer em ato de improbidade administrativa que confere

promoção pessoal em ato institucional de publicidade das obras.

Advede-se que o não atendimento desta Notificação Recomendatória poderá

errsejar representaçoes minisieriais de responsabilizaçáo, junto ao egrégio

Tribunal de Contas, na forma da Lei Orgånica Lei n. 2.42311996.

Fica fixado o PRAZO de 10 (dez) dias para resposta aos termos desta

Recomendação e, caso entenda em sentido contrário, informe as razoes e a
descrição de todas as obras com placas contendo slogan referido,

discriminando-se o vajor da respectiva despesa, realizada ou futura, e demais

informaçÒes

Manaus, 25 de janeiro de 2018
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