
terceirizados que atualmente prestam serviço
para assegurar a continuidade do atendimento 
no período de emergência que atravessa a 
Secretaria.

A Recomendação 17/2016, assinada pelo 
procurador-geral do MPC, Carlos Alberto 
Souza de Almeida, e pelo procurador de contas 
Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, foi emitida 
a partir de denúncias de recrutamento de 
enfermeiros e técnicos de enfermagem para o 
Instituto de Saúde da Criança do Amazonas 
(Icam) e nas Maternidades da Alvorada, Azilda
da Silva Marreiro e Nazira Daou.

Segundo a denúncia, o recrutamento estava 
sendo feito pela empresa Serviços de 
Enfermagem geral e especializado do 
Amazonas Ltda (Segeam).
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Fiscalização

MPC, MPF e MPE recomendam que prefeitos do Amazonas 
criem comissão de transição de governo

Os procuradores-gerais dos Ministérios 
Públicos de Contas (MPC-AM), do Estado 
(MPE-AM) e Federal (MPF) no Amazonas 
recomendaram aos prefeitos em término 
de mandato que criem, mediante decreto, 
uma comissão de transição de governo 
para informar ao candidato eleito os dados 
referentes aos processos e documentos da 
administração pública, sob pena de multa.

A Recomendação 001/16 foi assinada, 

na quarta-feira (26/10), no âmbito da Rede 
de Controle da Gestão Pública, e entregue 
aos prefeitos e representantes dos 
municípios e da Associação Amazonense 
dos Municípios (AAM), na quinta-feira 
(27/10), durante o curso “Orientações para 
encerramento de mandato e transição”, 
promovido pela Escola de Contas Públicas 
(ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas 
(TCE-AM).

Leia mais

Saúde

Ministério Público de Contas recomenda à Susam que apure o 
recrutamento de novos profissionais por empresas terceirizadas

O MPC-AM recomendou ao secretário de Estado 

de Saúde, Pedro Elias de Souza, e aos dirigentes 
das unidades de saúde subordinadas à Secretaria 
de Estado de Saúde (Susam), que apurem 
denúncia de recrutamento de pessoal terceirizado, 
em detrimento da prioridade de convocação do 
pessoal concursado e de manutenção daqueles

Leia mais
Concurso público

Um grupo de aprovados no concurso público da 
Susam foi recebido, na segunda-feira (17/10) pelo 
procurador-geral do MPC, Carlos Alberto Souza de 
Almeida, pela presidente em exercício do TCE, 
conselheira Yara Lins, pelo conselheiro Mário 
Manoel de Mello e pelo procurador de contas Ruy 
Marcelo Alencar de Mendonça para tratar da 
nomeação e posse nos cargos.

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 e TCE recebem aprovados no concurso público da Susam

A pedido do MPC, tribunal 
realiza inspeções em São 

Gabriel, Parintins e 
Manacapuru 

Os municípios de São Gabriel da Cachoeira, 
Parintins e Manacapuru serão alvo de inspeções 
extraordinária de técnicos do Tribunal de Contas 
do Amazonas (TCE-AM) nos próximos dias.  

Aprovado em sessão ordinária, a decisão foi 
tomada pelo colegiado após o conselheiro Júlio 
Pinheiro — relator das contas de São Gabriel da 
Cachoeira — solicitar uma auditoria extra em 
São Gabriel, localizada no Alto Rio Negro, 
baseado em uma denúncia encaminhada pela 
Polícia Federal ao TCE, de possíveis 
irregularidades na aplicação de verbas públicas.

Leia mais

Inspeção

Mídia
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