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Membro da diretoria do Instituto Rui Barbosa, o coordenador-geral
da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas,
conselheiro Mario de Mello se reuniu com o ministro do Tribunal
de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, na quarta-feira (23), em
Brasília.

Conselheiro do TCE-AM se reúne com membros do IRB
no TCU para viabilizar parcerias institucionais

TCE-AM  divulga  calendário para gestores
apresentarem prestações de contas mensais em
2022
O Tribunal de Contas do Amazonas  divulgou calendário para os
gestores jurisdicionados apresentarem as prestações de contas
mensais referentes ao exercício de 2022. 
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RESUMO SEMANAL DE NOTÍCIAS

Em francês, presidente do TCE-AM deu palestra à
universidade Clermont Auvergne

Professor-mestre de Direito Administrativo da Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Amazonas, o presidente do Tribunal de
Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, deu palestra em
francês sobre o Panorama do Direito Administrativo Brasileiro, à
universidade francesa Clermont Auvergne. 

TCE-AM sediará Seminário Nacional de Ouvidoria nos
dias 6 e 7 de abril

Em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e
Controladoria-Geral do (CGE-AM), o Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM) sedia, no dias 6 e 7 de abril, o primeiro
Seminário Nacional de Ouvidoria da Região Norte.

Trinta e duas Câmaras e 55 prefeituras ainda não
enviaram a prestação de contas ao TCE

A menos de dez dias do fim do prazo para o envio das
prestações de contas anuais de 2021 ao Tribunal de Contas do
Amazonas, apenas 7 prefeituras e 30 Câmaras municipais
encaminharam a documentação à Corte de Contas por meio
do sistema e-contas.
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