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Com a participação de diversos gestores públicos da saúde,
Escola de Contas do TCE-AM realiza curso sobre Legislação
do SUS

Iniciado na última segunda-feira (25), o curso Legislação Básica do
Sistema Único de Saúde e Orçamento Público da Saúde conta com
a participação de diversos gestores públicos da saúde estadual.
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Auditor do TCE-AM suspende pregão para iluminação pública de
Nhamundá

O auditor do Tribunal de Contas do Amazonas, Alípio Reis Firmo
Filho, determinou em decisão monocrática, na terça-feira (26), a
suspensão imediata do Pregão Presencial 18/2022 da Prefeitura
de Nhamundá para contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de manutenção de iluminação pública na
cidade.

Produzido pela Diretoria de Comunicação Social

EDIÇÃO N° 29- ANO III - DE 25/07 A 29/07/2022 

RESUMO SEMANAL DE NOTÍCIAS

Presidente do TCE-AM participa de posse de novos defensores
públicos do Amazonas

Em um evento popular, a Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM)
deu posse a 15   novos  defensores. O presidente do Tribunal de
Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro,
participou do evento que aconteceu na manhã desta quinta-feira
(28), no Centro de Manaus.

Focado em gestão participativa, TCE-AM aprova novo Plano
Estratégico 2022-2026

Dando mais um passo para seguir sua visão de ser uma
organização de excelência e promover o aprimoramento da
administração e gestão pública, o Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM) aprovou, durante a 27ª Sessão do Tribunal
Pleno, o novo Plano Estratégico da Corte de Contas.

Por meio de projetos, TCE-AM incentiva 8 mil estudantes do
Amazonas a fiscalizar gastos públicos

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da
Ouvidoria, percorreu 36 escolas do interior do Amazonas para
apresentar os programas “Ouvidoria + Presente” e “Ouvidoria
Estudantil” nos últimos 90 dias. 
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