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Democracia e desenvolvimento virtual e digital será tema da
2ª edição de Painel Internacional no TCE-AM
Com palestras de professores-doutores titulares de universidades
da Itália e da Espanha, o  Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) realiza, nos dias 7 e 8 de novembro, a 2ª edição do painel
internacional, dessa vez com foco no tema “Democracia e
Desenvolvimento nas Dimensões Digital e Virtual”.
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Conselheiro do TCE-AM solicita informações da Semulsp sobre
contrato de R$ 48 milhões
Relator das contas da Secretaria Municipal de Limpeza Pública
(Semulsp), o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM), Mario de Mello, comunicou ao Tribunal Pleno, durante a sessão
de hoje (11), que solicitou informações acerca da dispensa de
licitação de Semulsp avaliada em R$ 48 milhões.
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RESUMO SEMANAL DE NOTÍCIAS

 Em ação preventiva no TCE-AM, juiz do TRT palestra sobre
assédio e discriminação

Em ação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e
Discriminação (CPEAD) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM), o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Igo Zany
Nunes Correa, palestrou a servidores, estagiários e menores-
aprendizes da Corte de Contas.

Presidente do TCE-AM entrega anteprojeto de lei à Aleam
para criação do programa de residência jurídica e contábil

Para tornar possível a instituição do ‘Programa de Residência
Jurídica e Contábil do Tribunal de Contas do Amazonas’ (TCE-AM),
o conselheiro-presidente Érico Desterro entregou aos deputados
da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã de
terça-feira (11), o anteprojeto de lei para ser apreciado.

TCE-AM comemora 72 anos de atuação focado no combate à
corrupção e fiscalização das contas públicas

Combate à corrupção. Esse é um dos objetivos do Tribunal de
Contas do Amazonas (TCE-AM) que chega nessa sexta-feira (14) aos
72 anos de atuação como guardião das contas públicas.
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