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Para capacitar os servidores públicos e orientar a população em
geral sobre o modelo orçamentário brasileiro, a Escola de Contas
Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)
promoverá um curso sobre Orçamento Público: PPA, LDO e LOA’.

Escola de Contas do TCE-AM fará capacitação sobre PPA, LDO e
LOA

TCE-AM participa de WeGov para troca de experiências sobre
inovações para comunicação institucional

Para aperfeiçoar a comunicação institucional interna e externa, o
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) participou, na quinta
(19) e sexta-feira (20), da 11ª edição do ‘Redes WeGov’, em
Florianópolis (SC), para proporcionar maior transparência à
administração pública.
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RESUMO SEMANAL DE NOTÍCIAS

Programa de Integridade do TCE-AM contará com consultoria
de especialista nacional

O Sistema de Integridade e Compliance da Corte de Contas
amazonense será lançado no dia 25 de maio e contará com a
assessoria de Rodrigo Pironti, profissional responsável entre outros,
pela implantação do Sistema de Integridade da Itaipu Binacional,
considerada uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo.

Escola de Contas Públicas do TCE-AM dá início a curso
inédito de Contabilidade Pública a partir do dia 23 de maio

A partir da próxima segunda-feira (23), a Escola de Contas
Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) dará
início ao 1º módulo do curso de “Contabilidade Pública” voltado
para servidores públicos, jurisdicionados e a sociedade em geral.

Conselheiro do TCE-AM suspende pregão para locação de
ambulância em Itacoatiara

O conselheiro-ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM), Josué Cláudio, determinou, nessa quarta-feira (18), a
suspensão imediata do Pregão Presencial para Registro de Preços
nº 10/2022 para locação de ambulâncias pela Prefeitura de
Itacoatiara.
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