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 Pleno do TCE-AM aprecia 69 processos nesta segunda (19)

Em Sessão Ordinária nesta segunda-feira (19), às 9h, o Pleno do
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) aprecia 69 processos.
Durante a sessão serão julgadas 23 prestações de contas de
gestor  es de órgãos jurisdicionados ao Tribunal.
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TCE-AM participa de parceria entre a Atricon e TCE-RO para
lançar e-book de controle da gestão florestal

Uma parceria entre os Tribunais de Contas do Amazonas (TCE-AM) e
de Rondônia (TCE-RO), além da Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) resultou na publicação do e-
book ‘Diretrizes da Atricon para a atuação do Controle Externo da
Gestão Florestal’.
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Comitiva técnica da Atricon inicia avaliação de desempenho do
TCE-AM

A comitiva de conselheiros e auditores da Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) deu início, na manhã de
quinta-feira (15), às atividades avaliativas do Marco de Medição de
Desempenho (MMD), principal ferramenta para medir o
desempenho dos Tribunais de Contas no Amazonas.

Presidente do TCE-AM participa de abertura do Law In
Summit, na UEA

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
conselheiro Érico Desterro, participou, na quinta-feira (15), do Law
In Summit, evento promovido por diversas instituições de Direito,
na Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

TCE-AM recebe da Atricon declaração de garantia qualidade das
ações da Corte de Contas
Após dois dias de auditoria no âmbito do Marco de Medição de
Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMD-TC Ciclo 2022,
conduzida por uma equipe técnica da Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Tribunal de Contas do
Amazonas (TCE-AM) recebeu, nesta sexta-feira (16), a ‘Declaração de
Garantia da Qualidade da Atricon’.
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