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Com objetivo de aumentar a confiabilidade das leis orçamentárias
e demonstrativos contábeis, o Tribunal de Contas do Amazonas
emitiu três notas técnicas aos gestores do Estado a respeito de
ações e serviços públicos relacionados à área da saúde e
orientações quanto à elaboração do Quadro de Detalhamento das
Despesas.

TCE-AM emite notas técnicas sobre elaboração do
PPA e despesas

Escola de Contas reabre inscrições para instrutores

Atendendo a solicitação de servidores, a Escola de Contas Públicas
do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) reabriu desde
quinta-feira (24) até o dia 04/03 as inscrições para interessados na
atuação como instrutores dos cursos e demais ações de
capacitações da ECP.
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Conselheiros do TCE-AM são empossados em diretorias de
órgão de inteligência dos TC´s
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico
Desterro, o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas, conselheiro
Mario de Mello, e o presidente da 2ª Câmara do TCE-AM, conselheiro Júlio
Pinheiro, foram empossados na diretoria do Instituto Rui Barbosa (IRB),
na tarde de terça-feira (22), em solenidade realizada em Brasília.

TCE-AM multa diretor do Serviço de Água e Esgoto de
Barcelos em R$ 40,9 mil

O pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) desaprovou
as contas do então diretor-geral do Serviço Autônomo de Águas e
Esgoto do município de Barcelos, em 2019, Renato Cruz Pereira da
Silva e aplicou multa de R$ 40,9 mil.

Novos servidores participaram de processo de
integração no TCE-AM
Para conhecer o funcionamento dos principais setores do Tribunal
de Contas do Amazonas (TCE-AM), entre eles secretarias, diretorias,
departamentos e divisões, os novos servidores da Corte de Contas
passaram, na quarta-feira (16), por +.um período de três dias de
integração.
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