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Auditor do TCE-AM determina que Prefeitura de São
Sebastião de Uatumã deixe de realizar compra de utensílios
de cozinha

O auditor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Luiz
Henrique Mendes, determinou, em decisão monocrática, que a
Prefeitura de São Sebastião do Uatumã se abstenha de realizar
qualquer aquisição proveniente do Pregão Presencial 008/2022.
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Servidores do TCE-AM visitam laboratórios de pavimentos do
TCE-GO

Em visita ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO),
nessa quarta-feira (3), técnicos do Tribunal de Contas do Estado
do Amazonas (TCE-AM) vieram entender como é operado o
Laboratório de Análise de Solos e Mistura Asfáltica Engenheiro
Eden Maluf, bem como o Laboratório Móvel.
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Escola de Contas do TCE-AM recebe autorização para ministrar
curso de especialização em MBA
Braço pedagógico do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), a
Escola de Contas Públicas (ECP) recebeu autorização do Conselho de
Educação da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para
ministrar curso de pós-graduação lato sensu em MBA em Relações
Institucionais, Governamentais e de Compliance. 

Fórum Internacional de Controle, com Ricardo Lewandowski,
está com inscrições abertas
O Fórum Internacional de Controle , que reunirá grandes nomes
do direito nacional e internacional em Manaus nos próximos dias
18 e 19, já está inscrições abertas por meio do site da Escola de
Contas (https://ecpvirtual.plataformaensineonline.com/) ou
https://divulgacao.editoraforum.com.br/tce-am-forum-
internacional-de-controle. 

TCE-AM entrega à Justiça Eleitoral lista com nomes de gestores
que tiveram contas reprovadas nos últimos 8 anos
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
conselheiro Érico Desterro, entregou ao presidente do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE-AM), desembargador Jorge Lins, na tarde de
terça-feira (2), a lista com nomes de gestores que tiveram as contas
reprovadas pela Corte de Contas amazonense nos últimos oito anos. 
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