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Publicado em jun 17, 2021

A medida está na Portaria MPC/MS n. 003/2021, publicada nesta quarta-feira, 16 de junho, em Edição Extra

do Diário O�cial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, DOE n. 2852. O ato foi assinado

pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Aêdo Camilo e tem como �nalidade principal,

apurar a real situação do Estado de Mato Grosso do Sul sobre a questão da crise hídrica.

Entre as considerações para a instauração do procedimento preparatório, o procurador-geral do MPC

pontuou a relevância do tema, que destacou a necessidade da adoção de medidas para diminuir os

efeitos da escassez de água, como forma de garantir a segurança hídrica da população.

Em outra consideração, José Aêdo Camilo destaca que o Ministério Público de Contas atua como parte no

processo de controle, e para isso necessita reunir informações sobre o fato, autoria, circunstâncias e

elementos de convicção para apresentação de uma eventual representação perante o TCE-MS. Daí a

necessidade de averiguar junto às estruturas governamentais envolvidas no enfrentamento da situação, a

existência de planejamento sistêmico e integrado para adoção de ações emergenciais ou preventivas.

Por �m, o procurador-geral do Ministério Público de Contas determinou que, após a instauração do

procedimento preparatório, as autoridades responsáveis a serem identi�cadas, sejam o�ciadas,

requisitando o envio ao MPC, no prazo de 30 (trinta) dias, os documentos e informações detalhados

na Portaria MPC/MS n. 003/2021.

Olga Mongenot

InícioInício Notícias dos TribunaisNotícias dos Tribunais Sobre os TSobre os T

Função

Compos

Contato

Links de InLinks de In

Acessar

Mais vídeo

AtAt

TV AtriconTV Atricon

RSSRSS

E-mailE-mail

Fale conosFale conos

TwitterTwitter

FacebookFacebook

MPC instaura procedimento preparatório sobre crise hídrica no MS

https://www.atricon.org.br/
https://www.atricon.org.br/category/imprensa/
https://www.atricon.org.br/planejamento/
https://www.atricon.org.br/associe-se/
http://intranet.atricon.org.br/login
https://www.atricon.org.br/busca/
http://twitter.com/atricon
https://plus.google.com/share?url=https://www.atricon.org.br/imprensa/noticias/mpc-instaura-procedimento-preparatorio-sobre-crise-hidrica-no-ms/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=https://www.atricon.org.br/imprensa/noticias/mpc-instaura-procedimento-preparatorio-sobre-crise-hidrica-no-ms/&p[images][0]=https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2021/06/MPC-152x101.png&p[title]=MPC%20instaura%20procedimento%20preparat%C3%B3rio%20sobre%20crise%20h%C3%ADdrica%20no%20MS
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.atricon.org.br/imprensa/noticias/mpc-instaura-procedimento-preparatorio-sobre-crise-hidrica-no-ms/&text=MPC%20instaura%20procedimento%20preparat%C3%B3rio%20sobre%20crise%20h%C3%ADdrica%20no%20MS
https://www.atricon.org.br/
https://www.atricon.org.br/category/imprensa/noticias/
https://www.atricon.org.br/institucional/funcao/
https://www.atricon.org.br/composicao-dos-tribunais/
https://www.atricon.org.br/contato-dos-tribunais/
https://www.atricon.org.br/links-de-interesse
https://www.atricon.org.br/tv-atricon
https://www.youtube.com/watch?v=QGnREKxXVPc
https://www.atricon.org.br/feed
https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=atricon&loc=pt_BR
https://www.atricon.org.br/fale-conosco/
http://twitter.com/atricon
http://facebook.com/atricon

