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MPC lança novo site institucional

O Ministério Público de Contas do 

Amazonas (MPC-AM) lançou, na sexta-
feira (02/09), o novo site institucional. 

Com conteúdo otimizado, foco na 
divulgação dos atos dos procuradores de 
contas para fiscalização das contas públicas 
e acesso dinâmico, o novo site torna 
pública a atuação do órgão no Amazonas.

O site, desenvolvido em parceria por 

técnicos da Procuradoria Geral do MPC e 
da Diretoria de Tecnologia da Informação 
(Ditin) do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas (TCE-AM), já está disponível 
para acesso desde a última quarta-feira 
(31/08).  O conteúdo deve estar todo 
atualizado até o fim deste mês. De acordo 
com o procurador-geral do MPC-AM, 
Carlos Alberto Souza de Almeida, o novo 
site vem ao encontro dos anseios da 
população por transparência na gestão 
pública. Leia mais

Leis

Coordenadoria pede que 
transparência e controle interno 

sejam itens de fiscalização

MPC quer apuração de danos 
ambientais em obra da Cidade 

Universitária

Meio ambiente

A Coordenadoria de Transparência Orçamentária, 
Acesso à Informação e Controle Interno do MPC 
solicitou ao presidente do TCE, conselheiro Ari 
Moutinho Júnior, que acrescente questionários de 
avaliação de transparência e de controle interno 
como item de fiscalização permanente nas prestações 
de contas anuais dos gestores e dos Executivos 
municipais e estadual no Amazonas.

Leia mais

Informações

O procurador-geral do MPC, Carlos Alberto Souza de 
Almeida, o coordenador da Coordenadoria de Saúde e 
Meio Ambiente do MPC, procurador Ruy Marcelo 
Alencar de Mendonça, e a relatora das contas da 
Secretaria de Estado de Saúde (Susam), conselheira Yara 
Lins, se reuniram, na quinta-feira (01/09), com o 
secretário de Saúde, Pedro Elias, para tratar do decreto 
de estado de emergência no sistema de Saúde no 
Amazonas.

Leia mais

Coordenação editorial

Leia o que saiu na imprensa 
sobre o MPC

A Coordenadoria de Saúde e Meio Ambiente do 
MPC ingressou com uma representação no TCE 
para propor a apuração e a definição de 
responsabilidade por danos ambientais 
envolvendo a obra da “Cidade Universitária” da 
Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no 
município de Iranduba. A representação 136/2016, 
o procurador de contas Ruy Marcelo Alencar de 
Mendonça. Leia mais

Camila Carvalho
Assessora de Comunicação do MPC-AM

Portarias

Leia mais

Portaria 14, de 31 de Agosto de 2016 

Portaria 15, de 13 de Setembro de 2016 

Altera a Portaria nº 11, de 17 de agosto de 2016.

Leia mais

Secretário de Saúde presta esclarecimentos ao MPC

Designa membro para representar o Ministério 
Público de Contas na Rede de Controle da 
Gestão Pública do Amazonas.

MPC pede esclarecimentos 
para SMTU

O MPC deu prazo de 15 dias para que a 

Superintendência Municipal de Transportes 
Urbanos (SMTU) informe o percentual da 
redução da frota de veículos do sistema de 
transporte público durante os feriados e pontos 
facultativos, em Manaus. O ofício foi 
encaminhado à SMTU pela procuradora de 
contas Evelyn Freire de Carvalho.

Leia mais
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