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TCE-AM atualiza sistemas eletrônicos de tramitação
processual e garante acesso via smartphones

De forma pioneira, TCE-AM irá utilizar sistema de
identificação facial em 2022

Pioneiro entre os órgãos públicos do Amazonas e
demais Tribunais de Contas do país, o Tribunal de
Contas do Amazonas (TCE-AM) passará a fazer o registro
de visitantes, servidores e demais colaboradores por
meio de identificação facial.

Presidente do TCE-AM entrega parecer prévio de
julgamento das contas de Wilson Lima ao
presidente da Aleam
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM), conselheiro Mario de Mello entregou ao presidente
da Assembleia Legislativa (Aleam), deputado Roberto
Cidade, o parecer prévio do julgamento das contas do
governador do Estado, Wilson Lima, referente aos
exercícios de 2019 e 2020.

Mais 18 servidores aprovados no concurso público
do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)
tomaram posse na manhã de sexta-feira (17). A
solenidade foi conduzida pelo presidente da Corte de
Contas amazonense, conselheiro Mario de Mello, que
parabenizou os novos servidores da casa.

Em manhã de homenagens, TCE-AM empossa mais 18
servidores aprovados em concurso público

Após passar por um processo de atualização, os
sistemas eletrônicos utilizados no Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM) para tramitação de processos e
dados foram relançados em suas novas versões na
manhã de quarta-feira (15) pelo presidente da Corte de
Contas, conselheiro Mario de Mello.

O Controle Externo do Tribunal de Contas do Amazonas
(Secex/TCE-AM) passa a contar, a partir de quarta-feira
(15), com uma nova central de monitoramento para obter
informações de natureza estratégica. O sistema foi
inaugurado pelo presidente da Corte de Contas
amazonense, conselheiro Mario de Mello, que destacou
as novas funções adquiridas com a central.

Presidente do TCE-AM inaugura Central de
Monitoramento do controle externo para
otimizar ações da Corte de Contas
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