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TCE-AM multa ex-presidente da Câmara de Barreirinha em
mais de R$167 mil
Em sessão ordinária realizada nesta quarta-feira (28), o Pleno do
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) multou o presidente
da Câmara Municipal de Barreirinha em 2020, João Pereira
Vasconcelos, em mais de R$167 mil, considerando multa e
alcance. 
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TCE-AM inicia campanha de conscientização contra o assédio
moral
Para conscientizar servidores, terceirizados e estagiários do Tribunal
de Contas do Amazonas (TCE-AM) sobre os problemas advindos do
assédio moral, a Corregedoria da Corte de Contas iniciou nesta
terça-feira (27), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa (SEC), visitas lúdicas em todos os setores do
Tribunal.
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Presidente e vice do TCE-AM são homenageados em evento do
Conselho Federal de Contabilidade

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
conselheiro Érico Desterro, e a vice-presidente, conselheira Yara Lins
dos Santos, foram homenageados pelo Conselho Federal de
Contabilidade, durante o evento Conexão – Edição Norte, realizado
no auditório Franco de Sá, na sede da Corte de Contas.

Setembro Amarelo: TCE-AM realiza roda de conversa e
sensibilização sobre prevenção ao suicídio

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), via Divisão de
Assistência Social (Dias), realizou uma roda de conversa e
sensibilização em alusão ao mês de Setembro Amarelo, que preza
pela prevenção ao suicídio.

Conselheiro do TCE-AM suspende shows de Joelma e Barões da
Pisadinha em Eirunepé
O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Fabian
Barbosa, deferiu pedido de medida cautelar suspendendo o
contrato da Prefeitura de Eirunepé junto aos artistas musicais
Joelma e Barões da Pisadinha para a realização de shows artísticos
na municipalidade.
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