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SAIBA MAIS

TCE-AM reprova contas da Câmara Municipal de Itamarati e
multa vereador responsável

Infrações à Constituição Federal levaram os conselheiros do
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) a decidir pela
reprovação das contas de 2021 da Câmara Municipal de Itamarati,
de responsabilidade do então vereador-presidente Geremias Maia
Barbosa, que terá de devolver aos cofres públicos R$ 22,1 mil em
multas. 
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Presidente do TCE-AM recebe Medalha Ruy Araújo concedida
pela Aleam

Como forma de reconhecimento aos trabalhos realizados em prol da
sociedade amazonense, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas
(TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, recebeu a Medalha Ruy Araújo na
manhã de quarta-feira (30), maior condecoração da Assembleia Legislativa
do Amazonas (Aleam).
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TCE-AM divulga lista com inscrições aprovadas para o Processo
Seletivo de Estagiários

Os candidatos a uma das 95 vagas disponíveis no Processo Seletivo
para Estagiários do Tribunal de Contas do Amazonas (PSE/TCE-AM)
já podem conferir se tiveram suas inscrições aprovadas pela Escola
de Contas Públicas (ECP).

Acadêmicos de Serviços Jurídicos do Cetam visitam TCE-AM
em visita guiada
Alunos do curso de Serviços Jurídicos do Cetam visitam o Tribunal de
ConytasAcadêmicos do Curso Técnico de Serviços Jurídicos do
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), em parceria
com a Escola Estadual Vicente Telles de Souza, participaram da visita
guiada promovida pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de
Contas do Amazonas (TCE-AM).

Na sede da Corte de Contas, prefeito de Manaus assina ordem de
serviço para construção da passarela em frente ao TCE-AM

Com o objetivo de melhorar o fluxo de trânsito e diminuir o
congestionamento em frente ao Tribunal de Contas do Amazonas
(TCE-AM), o prefeito de Manaus, David Almeida, assinou na manhã
de quinta-feira (1º), na sede da Corte de Contas amazonense, a
ordem de serviço que autoriza o início das obras da passarela em
frente ao Tribunal.
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