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Assembleia aprova revisão das datas-bases
dos servidores do TCE-AM

A Assembleia Legislativa do Amazonas
(ALE-AM) aprovou a revisão geral anual
das remunerações dos servidores ativos
e inativos do Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM).
Saiba mais

Presidente do TCE-AM se reúne com diretores do Implurb e
Manauscult para discutir revitalização de ex-sede da Corte
de Contas

TCE aprova envio de orientação técnica aos municípios para
destinação de recursos para Saúde

O presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, se
reuniu com o diretor-presidente do Instituto de
Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, e o
diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, para
iniciar as tratativas para a revitalização da primeira sede
da Corte de Contas, um prédio histórico localizado no
Centro da capital amazonense.

Diante da falta de transparência nos gastos públicos com
a Saúde, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)
aprovou, durante a 23ª sessão do Tribunal Pleno, o envio
de uma nota técnica orientando os municípios a se
adequarem à legislação.

Saiba mais

Saiba mais

Presidente do TCE-AM é agraciado com título de sócio
honorário da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do
Amazonas

O presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, é o
mais novo sócio honorário da Academia de Ciências e
Letras Jurídicas do Amazonas (ACLJA). O conselheiro
Mario de Mello recebeu o título durante evento de
comemoração dos quatro anos da Academia, na Pizzaria
Loppiano, bairro Praça 14.

Tribunal de Contas destina mais de 10 toneladas de
resíduos sólidos para reciclagem

Para incentivar a reciclagem e evitar o desperdício, o
TCE-AM realizou o encerramento do recolhimento e
destinação correta de mais de 10 toneladas de resíduos
sólidos acumulados durante os trabalhos em home
office na Corte de Contas.
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