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EDITORIAL

Caro(a)s colegas, é com enorme satisfação que editamos mais um boletim informa-
tivo da nossa AMPCON, mantendo esse canal de comunicação e divulgação do trabalho 
associativo, como uma espécie de resumo de nossas atividades bimestrais.

Sobre a atuação associativa, a nossa agenda foi cheia nesses últimos dois meses: 
reuniões com as Associações parceiras, participações em lives e a promoção de uma 
reunião especial e fechada para os Associados da AMPCON com o Vice-Presidente de 
Relações Institucionais da FIOCRUZ, Mário Moreira, sobre a pandemia do COVID-19, 
vacinação e saúde pública; além desses compromissos, prestigiamos o momento his-
tórico da posse da primeira Corregedora do MPC-PE, a nossa associada e decana da 
carreira, Dra. Eliana Guerra. Uma evolução institucional significativa e que muito nos 
orgulha. Estamos, ainda, em processo de reformulação do nosso site e novidades devem 
surgir nos próximos meses!

Nesse corrido cenário, veio a lume relevante decisão do Superior Tribunal de Justiça 
– STJ, no RMS 51.841/CE, na qual essa Corte Superior reconheceu que é assegurada, 
aos membros do Ministério Público de Contas, a prerrogativa de requerer informa-
ções diretamente aos jurisdicionados do respectivo Tribunal, sem subordinação e/
ou intermediação pelo Presidente da Corte. Uma vitória imensa, traduzida na reafir-
mação de uma prerrogativa que nos é cara e inerente, na condição de Parquet: a de 
requisitar informações diretamente sem a intermediação da Corte de Contas, a fim 
de possibilitar a nossa plena, célere e autônoma atuação funcional. Nos congratula-
mos com os colegas do MPC-CE e a nossa assessoria jurídica, pela luta incessante até 
culminar com essa vitória. 

Continuaremos atentos ao cenário jurídico e político, a fim de mitigar riscos e permi-
tir ganhos institucionais, sem olvidar de manter as conquistas já alcançadas por nossa 
carreira, que nos são muito caras. Pela frente se avizinham reformas que podem nos 
alcançar, positiva ou negativamente, e é preciso muita união de forças para fazer frente 
a esses desafios. 

José Américo da  
Costa Júnior 

Presidente Ampcon
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Nos dias 29 e 30 de abril de 2021, a coordenadora geral 
do Plano de Gestão Estratégica do MPC, a associada Cristina 
Melo, se reuniu virtualmente com os coordenadores dos 4 
grupos definidos no 2º ENAMPCON para alinhamento das 
estratégias de ação.

Os coordenadores dos grupos são os procuradores Elke 
Moura (MPC/MG), José Gustavo Athayde (MPCM/GO), 
Silaine Vendramin (MPC/PA) e Thiago Lima (MPC/SP).

Fique por dentro das ações que estão sendo desenvolvidas pelos grupos de execução!

Grupo 1: Inteligência – Estruturação: 

Foram reiterados os pedidos de 
preenchimento do questionário 
e, ao todo, 17 MPC’s responde-
ram (AP, BA, BA [munícipios], 
GO, GO [munícipios], MT, MS, 
MG, PA, PE, PI, RN, RS, SC, SP, SE e TO). Dentre 
aqueles que responderam, foi possível constatar 
que muitos não executam ou não possuem estru-
tura mínima para a realização de atividades de 
inteligência. Para o mês de maio está prevista a 
realização de uma reunião no âmbito do CNPGC 
voltada à apresentação do pré-projeto de estru-
turação dos centros de inteligência, de modo que 
o documento seja finalizado de forma coletiva. 

Grupo 2: Boas Práticas: 

Após o envio espontâneo e a 
busca ativa de boas práticas 
dos MPC’s, as 32 experiên-
cias obtidas foram catego-
rizadas e o grupo trabalha 
na seleção de 3 a 5 práticas 
que possam ser replicadas 
nacionalmente, mediante 
deliberação 
do CNPGC.

Grupo 3: Comunicação: 

Com a participação de quase 
todos os MPC’s (AC, AL, AM, 
BA, ES, GO, MA, MG, MT, MS, 
PA, PR, PE, PI, RN, RS, RO, 
RR, SC, SE, SP, DF), foi desen-
volvida coletivamente a Política Nacional de 
Comunicação e um Manual de Orientações 
para Mídias Sociais Institucionais. Atualmente, 
o grupo está organizando o evento de lança-
mento da Política Nacional de Comunicação, que 
irá acontecer dia 16/06/2021, e desenvolvendo 
produtos para a divulgação (identidade visual 
do evento, cards de divulgação, plataforma de 
inscrição, matérias, vídeos, etc).

Grupo 4: Inteligência – Execução: 

Foram reiterados os pedidos de preenchimento do 
questionário sobre os sistemas de informação/inte-
ligência disponíveis em cada órgão, assim como os 
membros e servidores capacitados para operá-los. 
Ao todo, 12 MPC’s responderam (AC, PE, RJ [muni-
cípios], SC, MG, SE, SP, PA, PB, PR, GO [municípios] e União). Em 
outra frente, o grupo já identificou 87 sistemas/bases/ferramen-
tas OSINT úteis para o exercício das atividades ministeriais (bases 
abertas e ferramentas grátis ou livres para uso) e, atualmente, 
trabalha no levantamento de bases fechadas. A relação final será 
disponibilizada por ofício aos MPCs, contendo arquivo com os 
dados e orientações. O grupo também se ocupa de preparar a aula 
sobre informações do DataSus, que será ministrada em breve com 
o apoio da assessoria de comunicação da AMPCON.

  Plano de Gestão Estratégica em pílulas



Despesas da AMPCON  
nos meses de março e abril/2021

Natureza da despesa Março Abril

Assessoria de Contabilidade R$2.700,00 R$2.700,00

Asaclub R$1.500,00 R$1.500,00

Claro R$189,26 R$193,21

Assessoria de Comunicação R$4.000,00 R$4.000,00

Campanha "Contas Públicas" R$1.000,00 R$1.000,00

Jokerman R$250,00 R$250,00

Assessoria Jurídica R$7.554,92 R$7.408,94

Tributos  - CSRF R$46,50 R$374,33

Tributos - IRRF R$45,00 R$120,75

Sala co-working - Regus R$523,47 R$523,47

Anuidade IAP R$3.814,88 -

Restituição Deíla - rescisão funcionária - 4.490,60

TOTAL    R$21.594,03 R$22.561,30

CURIOSIDADE

Você sabia que existem  
167 Procuradores do  

Ministério Público de Contas  
em todo o Brasil?

Destes, 101 são associados  
à AMPCON*. 

*Dados de abril/2021

Posse PGC MPC-RJ
4 de Março

Emissão de Nota Conjunta – 
Defesa do Sistema TCs
15 de Março

Gravação de vídeo institucional  
– Dia das Ouvidorias
16 de Março

Posse conjunta  
AMPCON e CNPGC
25 de Março

Participação no evento  
“As mulheres mudam o mundo”,  
organizado pelo CNPTC
29 de Março

Partipação na Live  
“Tribunal de Contas: atuação 
por provocação ou ativismo 
de contas”, promovida pela 
PROREG-UNIRIO
14 de Abril

Live para associados da 
AMPCON com o Vice-Presidente 
da FioCruz, Mário Moreira, sob o 
tema “Visão Fiocruz: Pandemia, 
Vacinas e Saúde Pública”
20 de Abril

Posse da primeira 
Corregedora-Geral do MPC-PE, 
Dra. Eliana Guerra
23 de Abril

Participação no evento de 
inauguração do GAEPE  
Brasil para Educação
26 de Abril

Posse da nova  
Diretoria da AUDICON
29 de Abril

Participação na live  
“Reflexos das novas 
legislações e decisões do STF 
no exercício das competências 
das Corte de Contas”
30 de Abril

AGENDA

DE EVENTOS E ATOS COM 
PARTICIPAÇÃO DA AMPCON
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