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Educação

MPC ingressa com representação para apurar pagamentos de 
R$ 72,8 milhões feitos pela Seduc

A Coordenadoria de Educação do 

Ministério Público de Contas do Amazonas 
(MPC-AM) e a procuradora de contas 
responsável pela análise das contas da 
Secretaria de Estado de Educação (Seduc) 
ingressaram com uma representação junto 
ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-
AM) para apurar os contratos firmados 
pela Seduc com a empresa Aliança e 
Serviços de Edificações e Transporte Ltda.

Os contratos totalizam pagamentos na 

ordem de R$ 72,8 milhões (valor geral e 
aditivos) em contratos genéricos, segundo 
dados do Sistema de Administração 
Financeira Integrada (AFI).

Segundo a representação, assinada pelas 
procuradoras Elissandra Monteiro Freire 
Alvares, Evelyn Freire de Carvalho e 
Elizangela Lima Costa Marinho, o valor 
referente a aditivos em três contratos 
firmados pela Seduc: 319/11, 148/13 e 
283/15. Leia mais

Fiscalização

Ministério Público abre procedimento para apurar empréstimos e 
financiamentos realizados pela Afeam

O MPC abriu um procedimento preparatório para apurar 
irregularidades nos empréstimos, financiamentos e 
medidas de ressarcimento de crédito realizados pela 
Agência de Fomento doEstado do Amazonas (Afeam).
A abertura do procedimento foi determinada nesta 
segunda-feira (10/10) pelo procurador-geral do MPC, 
Carlos Alberto Souza de Almeida, após receber as 
informações referentes aos contratos de empréstimos com 
pagamentos regulares junto à Afeam e medidas adotadas

Leia mais
Cultura

O MPC ingressou com oito representações no TCE para 

que o tribunal apure os contratos de gestão, que totalizam 
R$ 67,5 milhões, firmados entre a Secretaria de Estado de 
Cultura (SEC) e a Agência Amazonense de 
Desenvolvimento Cultural (AADC) para execução de 
atividades neste ano.

As representações foram assinadas pelo procurador de 
contas Ruy Marcelo Alencar de Mendonça. 

Leia mais

Coordenação editorial

Leia o que saiu na imprensa 
sobre o MPC

Camila Carvalho
Assessora de Comunicação do MPC-AM

Portarias

Portaria 18, de 30 de Setembro de 2016 

Designa o Procurador de Contas Roberto 
Cavalcanti Krichanã da Silva para representar o 
Ministério Público de Contas, no dia 
04/10/2016, na sessão da Segunda Câmara do 
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Leia mais

MPC pede que TCE apure contratos de R$ 67,5 milhões firmados pela SEC

Transparência e controle 
interno passam a ser itens 
de fiscalização permanente

Atendendo à solicitação da Coordenadoria de 

Transparência Orçamentária, Acesso à Informação e 
Controle Interno do MPC, o pleno do TCE, aprovou, na 
terça-feira (04/10), a inclusão de questionários de 
avaliação de transparência e de controle interno como 
itens de fiscalização permanente nas prestações de 
contas anuais dos gestores e dos Executivos municipais 
e estadual no Amazonas.

O pedido para que itens fossem incluídos nas 
fiscalizações do TCE foi feito em setembro deste ano 
pela responsável pela Coordenadoria, procuradora de 
contas Evelyn Freire de Carvalho.

Para o procurador-geral do MPC, Carlos Alberto Souza 
de Almeida, a inclusão dos questionários nos itens de 
avaliação permitirá que o TCE e o Ministério Público 
de Contas consolidem os dados referentes à 
transparência e controle interno em todo Estado.

Leia mais

Questionários

Mídia

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

pelo órgão para rever os créditos desde o início das 
atividades da Agência.

Os dados foram repassados ao MPC em atenção a 
uma medida cautelar concedida pelo presidente do 
TCE, Ari Moutinho Júnior, na última semana, em 
representação ingressada pelo órgão ministerial 
pedindo informações à Afeam.

“Recebemos as informações solicitadas dentro do 
prazo estipulado e, agora, vamos analisar todos os 
dados recebidos para apurar os contratos de 
empréstimos com pagamentos regulares, quem são os 
inadimplentes, o termo inicial e o valor de cada 
pactuação e como a Afeam tem atuado para rever os 
créditos do Estado”, disse o procurador-geral do 
MPC, Carlos Alberto Souza de Almeida.

A Afeam é uma agência de fomento econômico e 
social e não instituição privada comum, que empresta 
recursos públicos e está sujeita ao controle externo 
efetivado pelo TCE-AM e MPC.
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