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FGV divulga resultado final do concurso para o TCE-AM

Contas de 2020 do ex-prefeito Arthur Neto são
aprovadas com recomendações

O pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)
emitiu parecer prévio pela aprovação das contas do ex-
prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, referentes ao
exercício de 2020, com seis recomendações. A decisão,
por unanimidade, foi tomada durante sessão especial
realizada na manhã de quinta-feira (9).

TCE-AM irá auditar processo de campanha de
vacinação em Manaus

Visando auxiliar no processo de avanço da vacinação
contra a Covid-19 na capital amazonense, o Tribunal de
Contas do Estado (TCE-AM) irá auditar os novos avanços
na programação feita pela Secretaria Municipal de
Saúde. A decisão foi deliberada na 41ª Sessão Ordinária,
ocorrida na manhã de quinta-feira (9).

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) emitiu parecer prévio pela aprovação com
ressalvas, recomendações e determinações das
contas referentes aos exercícios de 2019 e 2020 do
governador Wilson Lima. 

Contas de 2019 e 2020 de Wilson Lima são aprovadas
com ressalvas e determinações pelo Pleno do TCE-AM

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, na tarde de
terça-feira (7), o resultado final do concurso público do
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). O
conselheiro-presidente Mario de Mello definiu o dia 17
de dezembro para a cerimônia de posse dos 20 novos
servidores públicos que restam ser nomeados, de um
total de 40 vagas disponibilizadas no certame.

Para capacitar o corpo técnico do Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM), 35 servidores da casa participam de
um curso sobre o julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) do Recurso Extraordinário 846.826, que
altera as competências de julgamentos das contas de
prefeitos municipais por parte dos Tribunais de Contas
do país.

Servidores do TCE-AM passam por curso sobre
julgamento pelo STF de recurso extraordinário
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