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Sob iniciativa do coordenador-geral, conselheiro Mario de Mello, a
Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas
(TCE-AM) realizou uma reunião com coordenadores de cursos das
universidades públicas e particulares do estado, nessa quinta-feira
(5), para estreitar parcerias entre as instituições de ensino e o
Tribunal.

Escola de Contas Públicas do TCE-AM realiza reunião com
coordenadores de cursos de universidades do Amazonas

Pleno do TCE-AM multa ex-presidente da Câmara de Boca do
Acre em mais de R$210 mil

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) multou o
presidente da Câmara Municipal de Boca do Acre em 2018,
Adautivo Ferreira da Silva, em R$211,6 mil, entre multa e alcance. O
gestor foi multado por irregularidades encontradas pelos órgãos
técnicos do TCE-AM na prestação de contas daquele ano.
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RESUMO SEMANAL DE NOTÍCIAS

TCE-AM emite alerta ao município de Barcelos para melhorar
índice de transparência pública

Após identificar graves problemas nos princípios de transparência e
publicidade, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) emitiu um
alerta à Prefeitura de Barcelos para melhorar o índice de
transparência pública no município.

Para evitar danos à administração pública, conselheiro do
TCE-AM suspende pregões no interior do Amazonas

O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
Ari Moutinho Júnior, suspendeu, cautelarmente, licitações nos
municípios de Barcelos e Nova Olinda do Norte sob sua
relatoria. 

Conselheiro Mario de Mello é homenageado com foto na
Galeria de Presidentes do TCE-AM

O ex-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e
atual coordenador-geral da Escola de Contas Públicas, conselheiro
Mario de Mello, foi homenageado na manhã dessa quarta-feira (04)
com a inauguração de foto na Galeria de Presidentes, localizada no
2º andar do prédio anexo do TCE-AM.
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