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Após representação do Ministério Público de Contas (MPC), o
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) multou o prefeito de
Itacoatiara, Mário Abrahim, por não cumprir com as diligências do
Tribunal relacionadas ao plano de vacinação contra a Covid-19.

TCE-AM multa prefeito de Itacoatiara por não seguir
determinações sobre vacinação contra Covid-19

Com discurso emocionado, Fernanda Cantanhede é
empossada no cargo de procuradora-geral do MPC/TCE-AM

Com a presença de autoridades do Estado e do município, além
de membros do Tribunal de Contas do Amazonas, a procuradora
Fernanda Cantanhede foi empossada como nova chefe do MPC. A
solenidade de posse aconteceu na manhã de terça-feira (21), no
auditório da Corte de Contas amazonense. 

Produzido pela Diretoria de Comunicação Social

EDIÇÃO N° 24- ANO III - DE 20/06 A 24/06/2022 

RESUMO SEMANAL DE NOTÍCIAS

Presidente do TCE-AM determina uso obrigatório de máscaras
nas dependências da Corte de Contas

Após mais um aumento nos casos de Covid-19 no Amazonas, de
forma preventiva, o presidente do Tribunal de Contas do Estado
(TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, determinou o uso obrigatório
de máscaras nas dependências da Corte de Contas. A decisão passa
a valer a partir da próxima segunda-feira (27).

Presidente do TCE-AM determina que Prefeitura de Manaquiri
suspenda pregões para materiais agrários

Decisão do conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM), Érico Desterro, determinou que a Prefeitura
de Manaquiri suspenda imediatamente as atas de registro de
preço decorrentes dos pregões presenciais 32/2021, para
contratação de empresas que forneçam produtos agrários. 

Estudantes do Instituto Amazônico de Ensino Superior
realizam de visita técnica no TCE-AM

Para conhecer as dependências físicas e a estrutura
organizacional do Tribunal de Contas do Amazonas, um grupo de
estudantes do 1º período do curso de Direito do Instituto
Amazônico de Ensino Superior participou, na manhã de quinta-
feira (23), da 2ª visita guiada promovida pela ECP à sede da Corte
de Contas.
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