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Representando o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o
conselheiro-presidente Érico Desterro participou, na manhã de
quinta-feira (17) da 12ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos
Governadores para o Clima e Florestas.

Presidente do TCE-AM participa de evento global pelo
clima e Amazônia

TCE-AM lança manual para explicar aos gestores a
como prestar contas

Os gestores do Estado, da Prefeitura de Manaus e dos municípios
do interior do Amazonas (Câmaras e Prefeituras) têm até o dia 31
de março para enviar os documentos de prestação de contas ao
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) sobre o
dinheiro público utilizado em todo o ano de 2021.
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Palestra do presidente do TCE-AM irá nortear Encontro
de Gestores na CGE-AM

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico
Desterro, será palestrante do evento ‘Encontro de Gestores’,
realizado pela Controladoria Geral do Estado do Amazonas (CGE-
AM), na próxima segunda-feira (21), na sede do Governo do
Amazonas.

Escola de Contas Públicas do TCE-AM abre ano letivo com
palestrantes de renome nacional

Com palestras voltadas à atuação dos Tribunais, compliance
empresarial e comunicação na política, a Escola de Contas
Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)
abriu, nesta sexta-feira (18), o ano letivo de cursos e
capacitações.

 Em podcast, auditor do TCE e servidor falam sobre
concurso e nova lei de Licitações
Em mais um episódio especial do Podcontas, o podcast do
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), foi debatido o
cenário dos concursos públicos no país e a aplicação da Nova
Lei de Licitações nos certames.
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