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SAIBA MAIS

Para garantir oferta de educação no Amazonas, TCE-AM
solicita que municípios façam diagnóstico de vagas nas
escolas
Preocupado com possíveis cenários de falta de vagas para educação
infantil em escolas do Amazonas, o Tribunal de Contas do Estado
(TCE-AM) emitiu uma nota técnica solicitando aos gestores
municipais que façam um diagnóstico do número de vagas para
alunos, conforme as idades, na rede pública de ensino.
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Última sessão de julgamento do TCE-AM no ano tem Câmara de
Novo Airão com contas reprovadas

Em medida cautelar publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de
Contas do Amazonas (TCE-AM), o conselheiro Josué Cláudio determinou a
suspensão de pregão eletrônico realizado pela Prefeitura de Manaus. O
pregão nº 266 de 2022 previa eventual contratação de empresa para
realizar controle de frota, e gerenciamento de abastecimento de
combustível.
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TCE-AM implementa domicílio eletrônico para melhorar
movimentação de processos com jurisdicionados

Buscando otimizar a movimentação de processos com gestores de
órgãos jurisdicionados, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)
implementou o Domicílio Eletrônico de Contas (Dec) como módulo
virtual do Portal e-Contas.

TCE-AM divulga lista final com aprovados no Processo
Seletivo para Estagiários 2022

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas
(ECP/TCE-AM) divulgou a lista com o resultado final dos candidatos
aprovados no Processo Seletivo de Estágio (PSE-2022). 

Decisão unânime do TCE-AM recomenda aprovação com ressalvas
das contas de David Almeida

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)
emitiram, de forma unânime, parecer prévio recomendando a
aprovação com ressalvas das contas de 2021 do prefeito de Manaus,
David Almeida.
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