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Conselheira do TCE-AM determina que Prefeitura de
Coari suspenda pagamentos de médico oftalmologista

‘Ouvidoria Estudantil’ do TCE-AM desperta interesse
na Presidência da República

O conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Érico Desterro,
informou que o programa Ouvidoria Estudantil,
idealizado pela Ouvidoria do Tribunal, chamou a
atenção da Secretaria de Controle Interno da
Presidência da República. 

 

Locais de prova do concurso do TCE-AM já estão
disponíveis para consulta

Os mais de 15 mil candidatos que disputam vagas
no TCE-AM já podem consultar, individualmente, os
respectivos locais de prova no site da banca
organizadora do certame, Fundação Getúlio Vargas,
disponível em
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tceam21.

O TCE-AM deu início às inspeções em 13 órgãos do
estado. Além das inspeções em diferentes órgãos
jurisdicionados, será realizado um monitoramento da
auditoria operacional que já foi feita pela Corte de
Contas sobre o Sistema Prisional do Amazonas.

TCE-AM realiza inspeções em 14 órgãos do estado e
monitoramento do sistema prisional

A conselheira Yara Lins dos Santos determinou que a
Prefeitura de Coari suspenda cautelarmente o
pagamento dos salários do médico oftalmologista Luiz
Reis Barbosa, por suspeita de acúmulo de cargos sem o
devido atendimento às jornadas de trabalho. A decisão
acontece após uma representação feita por meio da
Ouvidoria da Corte de Contas.

O Pleno julgou irregulares as contas e multou os ex-
gestores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Iranduba em 2017, Paulo Souza e Jean Moraes. Ao todo,
os gestores foram multados em mais de R$52 mil. O
julgamento aconteceu durante a 27ª Sessão Ordinária. 

Pleno multa ex-gestores de Serviço de Água e
Esgoto de Iranduba
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