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Após cinco anos, o valor da bolsa dos estagiários de nível superior
do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi reajustado. A
pauta administrativa com a alteração foi aprovada nesta terça-
feira (07) na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.

TCE-AM reajusta bolsa-estágio dos estagiários de nível superior

Escola de Contas e Ouvidoria do TCE-AM apresentam ações
para população no interior do estado

Buscando transmitir conhecimento à sociedade do interior, a
Escola de Contas Públicas e a Ouvidoria do Tribunal de Contas do
Amazonas  estão realizando, simultaneamente, capacitações e os
projetos Ouvidoria + Presente e Ouvidoria Estudantil nos
municípios do interior do Amazonas.
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Por irregularidades, presidente do TCE suspende licitação em
Pauini

O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas, Érico Desterro, suspendeu, no início da tarde de quinta
(9), o Pregão Presencial nº 024/2022 da Prefeitura de Pauini para
Contratação de escritório de advocacia de prestação de serviços
especializados de assessoria e consultoria jurídica para o município.

TCE-AM faz visita técnica para avaliar realidade em lixões de
Iranduba e Manacapuru

Para identificar a realidade atual vivida por catadores em lixões a
céu aberto no interior do Amazonas e propor mudanças ao poder
público, uma equipe do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) realizou visita técnica em Iranduba e Manacapuru.

Conselheiro do TCE-AM suspende shows de artistas nacionais
em Borba

O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Ari
Moutinho Júnior, suspendeu os shows dos cantores Vitor
Fernandes e Tarcísio do Acordeon no município de Borba.
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