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TCE-AM alerta municípios do AM sobre impactos na folha de
pagamento com pessoal da Saúde
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)
aprovaram o envio de uma nota técnica recomendando às
prefeituras dos municípios do Amazonas para que solucionem os
impactos financeiros provenientes do aumento das despesas com
pessoal na área de Saúde sem a indicação da fonte de recurso.
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Parceria entre TCE-AM e TCU visa identificar obras com verbas
federais paralisadas no AM
Para identificar quais e quantas obras públicas provenientes de
verbas do Governo Federal estão em situação de paralisação no
estado do Amazonas, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), enviou
questionários aos municípios do Estado que deve ser respondido até
o dia 12 de outubro.
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Seminário no TCE-AM dá início a capacitação de jurisdicionados
sobre integridade e governança

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) deu início, na manhã
desta quinta-feira (6), a etapa inicial do Programa ‘Formação para a
Cultura de Integridade’, que irá capacitar ao menos 130
jurisdicionados do Estado ao longo de 12 meses de duração.

Comitê promoverá palestra sobre Assédio e Discriminação no
próximo dia 13

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à
Discriminação (CPEAD) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM), promoverá na próxima quinta-feira (13), de 10h às 12h, uma
palestra de conscientização sobre assédio e discriminação.

Auditor do TCE-AM suspende show de Wesley Safadão no Festival
do Peixe-Boi, em Novo Airão
O auditor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Mário Filho,
concedeu medida cautelar suspendendo a contratação de quaisquer
artistas nacionais para o 23º Festival Ecológico do Peixe-Boi, que
acontece entre os dias 14 e 16 de outubro, em Novo Airão. 
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