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ECP conclui curso de Formalização dos Processos e
Procedimentos de Aposentadorias e Pensões

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas
(ECP/TCE-AM) concluiu, na tarde desta quarta-feira (31), o curso
‘Formalização dos Processos e Procedimentos de Aposentadorias
e Pensões’.
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Alunos da rede pública de Ensino participam de visita técnica
guiada no TCE-AM

Duas comitivas de estudantes da educação de nível médio técnico
participaram, na tarde desta quinta-feira (1º), de uma visita técnica
guiada promovida pela Escola de Contas Públicas (ECP) no Tribunal
de Contas do Amazonas (TCE-AM).
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TCE-AM realiza palestra de abertura do Programa de
Preparação para Aposentadoria

Nesta quinta-feira (1º), o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
(TCE-AM) realizou a solenidade de abertura do Programa de
Preparação para Aposentadoria – Eterno Aprendiz (PPA). O evento
aconteceu no auditório da Corte de Contas e deu o start nas ações e
atividades do programa.

TCE-AM participa de auditoria internacional sobre violência e
discriminação contra as mulheres

Para avaliar a eficiência das ações governamentais em prol da
erradicação da violência contra a mulher, no período 2019-2021
(pré e pós pandemia), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) participa de auditoria coordenada com todos os Tribunais de
Contas (TC’s) da América Latina e do Caribe.

Ouvidor do TCE-AM participa de Grupo de Trabalho na Atricon para
mapear dificuldades no transporte coletivo

O ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
conselheiro Josué Cláudio, participou, nesta quinta-feira (1), da
apresentação prévia do diagnóstico do Grupo de Trabalho (GT)
responsável por mapear as principais dificuldades enfrentadas na
prestação dos serviços de transporte coletivo urbano por ônibus no
Brasil.
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