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Fiscalização

MPC cria Coordenadoria de Obras Públicas

O Ministério Público de Contas do 

Amazonas (MPC-AM) criou, na quinta-
feira (29/09), a Coordenadoria de Obras 
Públicas para fiscalizar recursos destinados 
a ações de infraestrutura no Amazonas.

A criação da Coordenadoria foi discutida 
na quarta-feira (28/09) durante reunião 
entre o procurador-geral do MPC, Carlos 
Alberto Souza de Almeida, e os 
procuradores de contas.

“Com a criação da Coordenadoria 
analisaremos os recursos destinados para 
obras no Amazonas e teremos como 
acompanhar de perto a execução destes 
valores”, disse o procurador-geral do MPC.

Os procuradores de contas Fernanda 
Catanhede Veiga Mendonça e Evanildo 
Santana Bragança atuarão, 
respectivamente, como titular e suplente 
da Coordenadoria.

Leia mais

Saúde

MPC pede que Tribunal apure 
contratos firmados pela Susam

Ministério Público de Contas 
pede informações à Seduc

Educação

O MPC ingressou, na quinta-feira (29/09), com uma 

representação junto ao TCE pedindo que o tribunal apure, 
via auditoria extraordinária, os contratos e prestações de 
terceirizados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam).
O pedido foi assinado pelo procurador-geral do MPC, 
Carlos Alberto Souza de Almeida, e pelo responsável pela 
Coordenadoria de Saúde do órgão ministerial, procurador 
de contas Ruy Marcelo Alencar de Mendonça.

Leia mais

Obras

O MPC solicitou que a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura (Seminf) encaminhe ao órgão, em até 30 
dias, a documentação referente a contratação da empresa 
MCA Construtora Eireli, no valor de R$ 11,8 milhões, 
para obras na Galeria dos Remédios, e de outras três 
compras que totalizam R$ 12,6 milhões.
Ao total, são quatro contratos que somados chegam a R$ 
24,4 milhões, segundo informações constantes no Diário 
Oficial do Município (DOM).

Leia mais

Coordenação editorial

Leia o que saiu na imprensa 
sobre o MPC

O MPC solicitou que a Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) encaminhe, em até 20 dias, cópia 
integral do processo administrativo para seleção e 
contratação da empresa MEMVAVMEM Assessoria, 
Consultoria e Representação Ltda. A empresa foi 
contratada pela Seduc, no valor de R$ 1,5 milhão, 
para o “desenho do Sistema de Assistência para 
escolas com baixo desempenho escolar”.

Leia mais

Camila Carvalho
Assessora de Comunicação do MPC-AM

Portarias

Leia mais

Portaria 16, de 15 de Setembro de 2016 

Portaria 17, de 28 de Setembro de 2016 

Cria, no âmbito do Ministério Público de Contas do 
Estado do Amazonas, a Coordenadoria de Obras 
Públicas.

Leia mais

MPC pede informações para Seminf sobre contratos de R$ 24,4 milhões

Designa os Procuradores de Contas que 
representarão o Ministério Público de Contas nas 
Sessões das Câmaras de julgamento do Tribunal de 
Contas do Estado do Amazonas.

MPC quer explicações sobre 
o pagamento de diárias

O MPC deu 30 dias para que o prefeito de 

Codajás, Abraham Lincoln Dib, apresente 
informações e documentos referentes as diárias 
pagas pela Prefeitura de Codajás neste ano.

A solicitação de informações foi assinada pela 
procuradora de contas Evelyn Freire de 
Carvalho, após informações veiculadas na 
imprensa de que a prefeitura gastou R$ 3 
milhões no pagamento de diárias ao prefeito e 
para secretários municipais e servidores.

Leia mais

Codajás

Mídia

http://mpc.tce.am.gov.br

https://issuu.com/mpdecontasam
https://www.facebook.com/mpdecontas.am/
https://www.instagram.com/mpdecontasam
http://mpc.tce.am.gov.br/?p=10850
http://mpc.tce.am.gov.br/?p=10875
http://mpc.tce.am.gov.br/?p=10549
https://issuu.com/mpdecontasam
http://mpc.tce.am.gov.br/?p=10834
http://mpc.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PORTARIA-N%C2%BA-15-de-13-de-setembro-de-2016.pdf
http://mpc.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/portaria-n%C2%BA-17-MPC.pdf
http://mpc.tce.am.gov.br/?p=10831
hptt://mpc.tce.am.gov.br/

