
 

 

 

  

Senhor Diretor Geral, 

 

Foi tomado conhecimento, por meio de notícia veiculada na mídia (site ND 

Mais: https://ndmais.com.br/noticias/presidente-da-scpar-porto-de-sao-francisco-do-sul-nao-poderia-

ter-assumido-cargo/, na data de hoje 21/05/2020, acerca de existência de óbice que seria 

impeditivo para que o Sr. Diego Machado Enke pudesse assumir o cargo de presidente da 

estatal. 

É sabido que o Sr. Diego Machado Enke, ocupa o cargo de Diretor 

Administrativo junto a estatal a partir de 27/05/2019, conforme ata do Conselho de 

Administração registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC, 

constando da mesma que ocorreu antecedente aprovação pelo Comitê de Elegibilidade da 

SC Participações e Parcerias S. A., e ainda que foram observados os requisitos do estatuto 

social da empresa e do Decreto 1007/2016, decorrente da Lei 13.303/2016. 

Num segundo momento, na data de 01/11/2019, em nova Reunião do 

Conselho de Administração, o Sr. Diego Machado Enke, foi eleito para o cargo de Diretor 

Presidente, conforme ata registrada junto a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 

– JUCESC, e a exemplo da anterior, constando desta também que ocorreu antecedente 

aprovação pelo Comitê de Elegibilidade da SC Participações e Parcerias S. A. e ainda que 

foram observados os requisitos do estatuto social da empresa e do Decreto 1007/2016, 

decorrente da Lei 13.303/2016. O mandato foi estipulado em sua vigência até o dia 

29/06/2020. 

  

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

DIRETORIA DE EMPRESAS E ENTIDADES CONGÊNERES – DEC 
 

 

ASSUNTO Levantamento acerca da vedação ao exercício da presidência 

pelo atual detentor do cargo na SCPAR Porto de São Francisco 

do Sul S.A. 

INFORMAÇÃO Nº 004/2020 

 

https://ndmais.com.br/noticias/presidente-da-scpar-porto-de-sao-francisco-do-sul-nao-poderia-ter-assumido-cargo/
https://ndmais.com.br/noticias/presidente-da-scpar-porto-de-sao-francisco-do-sul-nao-poderia-ter-assumido-cargo/


 

 

Aspecto Legal que consta como não atendido na matéria veiculada 

 

Segundo a Lei 13.303/2016, artigo 17, os membros do Conselho de 

Administração e da diretoria serão escolhidos entre cidadãos com reputação ilibada e 

notórios conhecimentos, além dos requisitos elencados nos incisos de I a III, e § 2º e 

seguintes. 

Especificamente os incisos I e II do § 2º do dispositivo citado, trazem que: 

§ 2º É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a 

diretoria: 

I - de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a 

sociedade de economia mista está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário 

de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo 

permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e 

assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de 

partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente 

da federação, ainda que licenciados do cargo; 

II - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante 

de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a 

organização, estruturação e realização de campanha eleitoral; 

 

As Práticas Atribuídas ao Sr. Diego Machado Enke 

 

A notícia veiculada dá conta de que o Sr. Diego Machado Enke, além de ser 

coordenador geral do Partido Social Liberal - PSL na região Norte do Estado, também 

atuou na campanha eleitoral do Governador eleito Carlos Moisés, o que não se coaduna 

com a vedação da legislação acima destacada. 

Constam da reportagem dois registros fotográficos. No primeiro há indicação 

de se tratar da posse do Sr. Diego, estando ele sendo cumprimentado pelo Governador Sr. 

Carlos Moisés. Há legenda na foto de que o Sr. Diego foi indicado para a exercer a 

presidência da estatal pelo Governador Sr. Carlos Moisés.  



 

 

 

 

No segundo registro indica um momento da campanha política de 2018, em 

que aparecem além de outras pessoas, o Sr. Diego e o Governador, Sr. Carlos Moisés. 

 
  



 

 

Do Encaminhamento 

 

O encaminhamento que se sugere para a presente demanda, é o de submeter 

a vossa Consideração a proposta de ser autuado processo específico de Inspeção – RLI, 

que consistirá na apresentação dos fatos acima narrados, e no encaminhamento de 

medidas que possam cessar o exercício na condição de presidente da SCPAR Porto de 

São Francisco do Sul S. A. do Sr. Diego Machado Enke. 

Além disso o encaminhamento também poderá sugerir o conhecimento e 

manifestação do Presidente do Conselho de Administração da SCPAR Porto de São 

Francisco do Sul S. A., acerca da possibilidade do mesmo adotar procedimentos que 

adequem a situação, caso se confirme a condição de não cumprimento do requisito 

exigido, ou mesmo que comprove o contrário. 

 

É a informação. 

Florianópolis, em 21 de maio de 2020. 

 

_________________________________________ 

Paulo João Bastos 

Diretor de Empresas e Entidades Congêneres - DEC 
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