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Com a presença de mais de 300 servidores que integram setores de
Recursos Humanos (RH) de diferentes órgãos públicos do
Amazonas, o Tribunal de Contas do Amazonas sediou, na manhã de
terça-feira (26), no auditório da Corte de Contas, um encontro de
orientação e treinamento para interessados na migração para o
Regime de Previdência Complementar (RPC)

TCE-AM sedia treinamento sobre Regime de Previdência
Complementar a servidores do Amazonas

Por falta de transparência, conselheiro do TCE-AM suspende
pregões da Prefeitura de Guajará

Cautelarmente, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas
(TCE-AM) Fabian Barbosa suspendeu dois editais de licitação da
Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Guajará.
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RESUMO SEMANAL DE NOTÍCIAS

TCE-AM emite nota técnica a gestores do sistema prisional
para adoção de políticas penitenciárias

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) via Departamento de
Auditoria Operacional (Deaop) emitiu uma orientação técnica com
ações a serem realizadas no sistema prisional do Estado.

Em ação preventiva, TCE-AM acompanhará desempenho
de municípios no programa Previne Brasil
Por meio do Departamento de Auditoria em Saúde, a
Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM) iniciará um acompanhamento de
desempenho dos municípios no programa Previne Brasil.

Conselheiro do TCE-AM determina ao CMAS de Itacoatiara
que se adeque ao regimento interno do Conselho

O conselheiro-ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM), Josué Cláudio, deferiu, na quarta-feira (27), representação com
pedido de medida cautelar para que o Conselho Municipal de
Assistência Social de Itacoatiara (CMAS) corrija conflitos
identificados com o Regimento Interno relacionados ao exercício da
presidência da entidade.
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