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SAIBA MAIS

“TCE-AM tem a melhor biblioteca pública do Brasil”, afirma
presidente da Editora Fórum em evento no Tribunal

Com cerca de seis mil exemplares, físicos e virtuais, à disposição
para a consulta pública, a biblioteca do Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM) foi considerada pelo presidente da editora
Fórum, Luís Claudio Rodrigues, como a “melhor biblioteca pública
do Brasil”.
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TCE-AM lança Plano de Modernização da Corte de Contas para
otimizar fiscalização de recursos públicos

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) lançou, na
quarta-feira (17), um programa de modernização da Corte de
Contas que prevê a criação de novos métodos visando melhorias
individuais e gerais para as atividades executadas pelo órgão.
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Servidores do TCE-AM participam da Olimpíada dos Tribunais
de Contas, em Natal-RN
Entre os dias 22 e 28 de agosto, 83 servidores do Tribunal de Contas
do Amazonas (TCE-AM) participam da Olimpíada dos Servidores dos
Tribunais de Contas (OTC), edição 2022, realizada em Natal-RN.
 

Agosto Lilás: ECP do TCE-AM realiza roda de conversa sobre
violência contra mulher

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas
(ECP/TCE-AM) em parceria com o Ministério Público de Contas
(MPC), realizou, nesta quarta-feira (17), uma roda de conversa em
alusão ao mês de Agosto Lilás, que preza pelo fim da violência
contra a mulher.

   Ministro Ricardo Lewandowski encerra I Fórum Internacional de
Controle no TCE-AM

Com palestra sobre o Federalismo e os Tribunais de Contas, o
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski,
encerrou o I Fórum Internacional de Controle, realizado pelo TCE-
AM.
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