
 
 

   

 

  Nº 121/2022 Data: 19-09-22 

TCE-AL 
Representando o TCE/AL, conselheira Rosa Albuquerque participa do Seminário 
Resíduos Sólidos: Terras, Rios e Oceanos – Brasil e Portugal 
 
A conselheira do Tribunal de Contas de Alagoas, Rosa Albuquerque, participou do 
Seminário Resíduos Sólidos: Terras, Rios e Oceanos – Brasil e Portugal, realizado nesta 
segunda-feira (12), no auditório do Tribunal de Contas de Portugal. O evento tratou 
acerca dos desafios do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas brasileiros e 
o de Portugal sobre a questão ambiental. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg4Nw==&titulo=Representando_o_TCE/AL,_conselheira_Rosa_Albuqu
erque_participa_do_Semin%C3%A1rio_Res%C3%ADduos_S%C3%B3lidos:_Terras,_Rio
s_e_Oceanos_%E2%80%93_Brasil_e_Portugal&cat=MQ== 
 
Conselheira Rosa Albuquerque recebe certificado durante encerramento do VI Seminário 
Iberoamericano de Direito e Controlo 
 
A conselheira Rosa Albuquerque representou o Tribunal de Contas de Alagoas no 
encerramento do VI Seminário Iberoamericano de Direito e Controlo, que aconteceu na 
manhã da última sexta-feira (09), na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 
Portugal. A programação do último dia por quatro palestras e entrega de certificados aos 
palestrantes e participantes. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg4Ng==&titulo=Conselheira_Rosa_Albuquerque_recebe_certificado_du
rante_encerramento_do_VI_Semin%C3%A1rio_Iberoamericano_de_Direito_e_Controlo&
cat=MQ== 
 
TCE-AM 
Discussões sobre combate ao desmatamento e Carta pela Amazônia marcam I 
Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas 
 
Realizado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas 
(ECP/TCE-AM), o I Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas foi marcado por 
importantes temáticas debatidas entre ilustres pesquisadores da área. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59282 
 
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’. O lançamento do livro aconteceu durante o primeiro dia do I 
Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, que acontece até esta sexta-feira (16), no 
auditório da Corte de Contas amazonense. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59248 
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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, nesta quinta-feira (15), do Law In Summit, evento promovido por diversas 
instituições de Direito, na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59213 
 
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 desta 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. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59210 
 
TCE-BA 
Casa Aberta: estudantes da rede municipal de ensino aprendem como exercer o controle 
social 
 
Quarenta alunos do 9º ano letivo do ensino fundamental do Colégio Municipal Miguel 
Arraes, em Itinga, participaram, na tarde desta quinta-feira (15.09), de mais uma edição 
do Programa Casa Aberta de 2022. O Tribunal de Contas do Estado (TCE/BA) recebeu a 
visita de alunos da rede pública e dos professores José Mendes Neto e Elisângela 
Cunha, que tiveram a oportunidade de conhecer as instalações, entender sobre o 
funcionamento do Tribunal, além de acompanhar uma sessão plenária e serem 
informados como podem exercer o controle social, usando os canais de informação da 
Corte de Contas. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/casa-aberta-estudantes-da-rede-municipal-de-ensino-
aprendem-como-exercer-o-controle-social 
 
Confira o vídeo do Seras para a Campanha Setembro Amarelo 
 
Com o objetivo de conscientizar e instruir, através da ampla divulgação de informações, 
sobre os mecanismos de valorização da vida e tentar tirar a pessoa com pretensão 
suicida do sofrimento emocional no qual se encontra, o Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia (TCE/BA) aderiu à campanha Setembro Amarelo, em alusão ao Dia Mundial de 
Prevenção do Suicídio (dia 10 de setembro). Desde a última quinta-feira (1º), ao entrarem 
na sede do Tribunal, os servidores se deparam com mensagens motivadoras com o 
intuito de oferecer apoio às pessoas que porventura estejam com sua saúde mental 
afetada. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-adere-a-campanha-setembro-amarelo-de-
prevencao-ao-suicidio-3 
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TCE-CE 
TCE Ceará faz determinações sobre isenções de tributos a servidores públicos do 
município de Fortaleza 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará enviou determinações ao município de 
Fortaleza sobre isenções tributárias, referentes ao IPTU e ITBI, concedidas a servidores 
públicos municipais. Conforme a decisão do Pleno do TCE, a dispensa da cobrança de 
tributos é inconstitucional, já que o artigo 150, inciso II, da Constituição Federal de 1988, 
veda qualquer tratamento privilegiado em função de ocupação profissional ou função 
exercida (princípio da isonomia tributária). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5095-tce-ceara-faz-determinacoes-sobre-
isencoes-de-tributos-a-servidores-publicos-do-municipio-de-fortaleza 
 
TC-DF 
Com redução de R$ 1,6 milhões nos custos, TCDF autoriza licitação para obras no 
“Balão da ESAF” 
 
A atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) contribuiu para a economia 
de R$ 1,6 mi no orçamento estimado para obras do Complexo Viário que interliga o Plano 
Piloto ao Jardim Botânico, conhecido como “Balão da ESAF”. Na sessão virtual do dia 14 
de setembro, o Plenário do Tribunal autorizou a retomada dessa licitação (Processo nº 
00600-00006611/2022-15-e). 
https://www2.tc.df.gov.br/com-reducao-de-r-16-milhoes-nos-custos-tcdf-autoriza-licitacao-
para-obras-no-balao-da-esaf/ 
 
TCE-GO 
Ferrari alerta para possibilidade de volta da poliomielite no Brasil 
 
O Brasil corre o sério risco de voltar a ter casos de poliomielite, doença considerada 
erradicada no país desde 1994. O alerta foi feito pelo presidente do Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás, Edson Ferrari, durante a realização do 12º Encontro Técnico de 
Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, que está ocorrendo em Goiânia, 
hoje e amanhã (15 e 16/set), com promoção do Instituto Rui Barbosa (IRB), em parceria 
com os Tribunais de Contas dos Municípios e do Estado de Goiás (TCM e TCE-GO). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/ferrari-alerta-para-possibilidade-de-volta-da-poliomielite-no-
brasil 
 
TCE-GO recomenda aprimoramento no Plano Estadual de Educação 
 
O Tribunal de Contas do Estado promoveu uma fiscalização na Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) para verificar a estrutura da Seduc e as ações desenvolvidas para a 
implementação das metas e estratégias definidas no Plano Estadual de Educação no 
Estado de Goiás. O resultado foi a emissão de um acórdão, relatado pela conselheira 
Carla Santillo, e aprovado em sessão plenária virtual concluída nesta quinta-feira (15/set), 
determinando o encaminhamento de um cronograma de adoção de medidas para 
solucionar os “achados” verificados pela equipe técnica do TCE-GO. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-recomenda-aprimoramento-no-plano-estadual-de-
educacao 
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Quatro órgãos recebem Selos em transparência pública 
 
Com percentuais que registram o atendimento de todos ou quase todos os 84 itens de 
requisitos em transparência pública, quatro órgãos estaduais receberam hoje (16/set) o 
Selo e o Troféu do Prêmio Goiás Mais Transparência. São eles os Tribunais de Justiça, 
de Contas do Estado e dos Municípios do Estado de Goiás e o Ministério Público, 
premiados na quarta edição, que avaliou o desempenho das instituições do Legislativo, 
Judiciário e órgãos autônomos em 2022. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/quatro-orgaos-recebem-selo-de-ouro-em-transparencia-
publica 
 
TCM-GO 
TCMGO recebe “Prêmio Goiás Mais Transparência” 
 
Com percentuais que registram o atendimento de todos ou quase todos os 84 itens de 
requisitos em transparência pública, quatro órgãos estaduais receberam hoje (16/set) o 
Selo e o Troféu do Prêmio Goiás Mais Transparência. São eles os Tribunais de Justiça, 
de Contas do Estado e dos Municípios do Estado de Goiás e o Ministério Público, 
premiados na quarta edição, que avaliou o desempenho das instituições do Legislativo, 
Judiciário e órgãos autônomos em 2022. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/tcmgo-recebe-premio-goias-mais-transparencia/ 
 
Gestores dos TCs discutem: relações interpessoais, combate ao assédio e trabalho 
híbrido 
 
Comunicação não violenta e relacionamentos interpessoais foi o tema da palestra que 
abriu a programação na tarde do 12º Encontro Técnico de Gestão de Pessoas. A 
economista e especialista em gestão emocional, Juliana Sardinha, falou sobre o assunto 
que define ambientes saudáveis tanto no trabalho como na vida pessoal. “Falar de 
Comunicação Não Violenta é falar sobre construir coisas, evoluir, chegar em resultados, 
sociedades melhores, ambientes de trabalhos que sejam alinhados com um ambiente 
saudável” . 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/gestores-dos-tcs-discutem-relacoes-interpessoais-
combate-ao-assedio-e-trabalho-hibrido/ 
 
Especialistas de Tribunais de Contas e da CGEGO participam de painel de referência 
promovido pela Comissão Especial de Auditoria 
 
A Comissão Especial de Auditoria (CEA) realizou no dia 8 de setembro Painel de 
Referência, com o objetivo de verificar com os especialistas em controle interno os 
achados das auditorias operacionais executadas nas Controladorias-Gerais de Goianésia 
e de Rio Verde. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/tcscgegopainel/ 
 
SAP realiza auditoria em Rio Verde 
 
A Secretaria de Atos de Pessoal iniciou hoje (15.9) a fase de execução dos trabalhos de 
auditoria em folha de pagamento no Poder Executivo de Rio Verde. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/audfolharv/ 
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TCE-MG 
TCEMG participa de encontro técnico sobre gestão de pessoas 
 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais participou, entre os dias 15 e 16/09, do XII 
Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas, em Goiânia. 
Organizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), o evento teve como central “Gestão de 
Pessoas: novo contexto e novas possibilidades”, e voltou a ser realizado presencialmente 
após quase três anos. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625875 
 
Tribunal realiza primeiro Encontro Técnico virtual de 2022 
 
Foi aberta na manhã de hoje, 16/09, a série de encontros técnicos virtuais que serão 
realizados em 2022 pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG). Ainda 
este ano, serão realizados mais dois encontros virtuais para tratar da Nova Lei de 
Licitações e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625874 
 
TCE-PA 
TCE-PA participa da abertura do Congresso de Tecnologia, em Belém 
 
A Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Lourdes 
Lima, e o procurador da instituição, Elias Chamma, participaram da abertura do I 
Congresso Nacional de Processo, Constituição e Tecnologia da Universidade da 
Amazônia (Unama), realizada na quinta-feira, 15. O evento, aberto para estudantes de 
todo o país, ocorre até o dia 17 de setembro e tem como tema central a 
representatividade e comunicação no novo cenário mundial. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6718-tce-pa-participa-da-abertura-do-
congresso-de-tecnologia-em-belem 
 
TCM-PA 
Vice-presidente do TCMPA participa de evento de aniversário da Atricon, no AM 
 
O vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), conselheiro 
Antonio José Guimarães, participou da edição Norte dos eventos em comemoração dos 
30 anos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), 
ocorrida na última quarta-feira (14), na sede do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas. Ele representou a presidente da Corte de Contas, conselheira Mara Lúcia. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/vice-presidente-do-tcmpa-participa-de-evento-de-
aniversario-da-atricon-no-am/ 
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TCE-PB 
TCE-PB EMITE 1.504 ALERTAS AOS PREFEITOS POR FALHAS EM APLICAÇÕES EM 
EDUCAÇÃO, SAÚDE E GASTOS COM PESSOAL 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernando Catão, 
divulgou nesta quinta-feira (15), um relatório consolidado de acompanhamento de gestão 
dos 223 municípios paraibanos em áreas essenciais do serviço público, como educação 
e saúde. E também em relação à despesa com pessoal e contratações por excepcional 
interesse público. O levantamento gerou 1.504 alertas aos prefeitos municipais. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-emite-1-504-alertas-as-prefeituras-por-falhas-em-
aplicacoes-em-educacao-saude-e-gastos-com-pessoal 
 
TCE-PE 
Pesquisa em Inovação apresenta resultados 
 
O Café com Inovação da última terça-feira (13/09) teve a apresentação das ações da 
célula de pesquisa em inovação. Foram apresentadas as etapas do processo que 
culminaram, entre outras ações, na estruturação do Prisma Lab e na pactuação de 
convênio com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6727-cafe-com-inovacao-celula-de-pesquisa-em-inovacao-apresenta-
resultados 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ determina que Araruama faça licitação para ônibus dentro de 180 dias 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) emitiu determinação à 
prefeitura de Araruama para que seja realizado, no prazo máximo de 180 dias, 
procedimento licitatório para o transporte de passageiros via ônibus na cidade. Desde 
1999, o serviço vem sendo prestado pela mesma empresa, apesar de o último contrato 
de concessão ter sido declarado nulo por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJ-RJ) e ilegal por deliberação do TCE-RJ em sessão plenária de julho de 2020. 
Datado de 2013, o documento estabelecia a concessão por 15 anos, com exclusividade, 
pelo valor de R$ 157,3 milhões. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_determina_que_araruama_faca_licitacao_
para_onibus_dentro_de_180_dias 
 
TCM-RJ 
TCMRJ realiza 4º Seminário de Gestão Escolar do Projeto Ciência e Gestão pela 
Educação 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), Luiz 
Antonio Guaraná, abriu, na manhã de hoje (16/09), o 4º Seminário de Gestão Escolar, ao 
lado do secretário municipal de educação, Antoine Azevedo Lousao, e do conselheiro 
Felipe Puccioni. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16440&detalhada=2&d
ownloads=0 
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TCMRJ participa do II Encontro Técnico Nacional do Controle Externo da Receita 
 
O auditor de controle externo e coordenador de auditoria e desenvolvimento (CAD) do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), Roberto Chapiro, participou 
hoje (15/09) do encontro promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
e sua Escola de Contas e Gestão (ECG-TCE/RJ), com apoio da ATRICON e IRB. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16439&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS suspende licitação para compra de pneus em Lajeado do Bugre 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), em processo de representação, concedeu 
tutela de urgência determinando que o Executivo Municipal de Lajeado do Bugre 
suspenda o Pregão Presencial nº 26/2022. O objeto da licitação é a aquisição de pneus e 
câmaras novas, para frota de máquinas rodoviárias, veículos, caminhões e equipamentos 
do município. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-suspende-licitacao-para-compra-de-pneus-
em-lajeado-do-bugre/ 
 
TCE-RO 
Publicada resolução que prorroga para 9/10 prazo Estado e municípios inserirem 
informações das condicionalidades do VAAR/Fundeb 
 
O Diário Oficial da União dessa quinta-feira (15/9) traz a prorrogação do prazo para as 
redes públicas de ensino atenderem às condicionalidades e se habilitarem a concorrer a 
receber a complementação Valor Aluno por Resultado (VAAR) da União no âmbito do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) de 2023. 
https://tcero.tc.br/2022/09/16/publicada-resolucao-que-prorroga-para-9-10-prazo-estado-
e-municipios-inserirem-informacoes-das-condicionalidades-do-vaar-fundeb/ 
 
Ordenadores de despesa devem ficar atentos ao período de transição entre a nova e 
antigas leis de licitações e contratos, avisa TCE-RO 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), em sua função de órgão fiscalizador, 
informa aos administradores de recursos públicos estaduais e municipais sobre o período 
de transição que deve ser respeitado entre a Lei n. 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos) e as Leis nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), 10.520/2002 (Lei do Pregão Eletrônico) e os artigos 1º a 47-A da Lei nº 
12.462/2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações – RDC). 
https://tcero.tc.br/2022/09/16/ordenadores-de-despesa-devem-ficar-atentos-ao-periodo-
de-transicao-entre-a-nova-e-antigas-leis-de-licitacoes-e-contratos-avisa-tce-ro/ 
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Com investimento de mais de R$ 200 milhões, obras da Rodovia do Boi (RO 370) são 
fiscalizadas pelo Tribunal de Contas 
 
Com investimentos na ordem de R$ 200 milhões aos cofres públicos, as obras de 
pavimentação da Rodovia do Boi (RO 370), mais precisamente no município de 
Corumbiara, passam por uma fiscalização do Tribunal de Contas (TCE-RO). 
https://tcero.tc.br/2022/09/15/com-investimento-de-mais-de-r-200-milhoes-obras-da-
rodovia-do-boi-ro-370-sao-fiscalizadas-pelo-tribunal-de-contas/ 
 
TCE-RR 
Conselheiros do TCERR participam de evento em comemoraçao aos 30 anos da Atricon 
 
Dando sequência aos encontros regionais realizados pela Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas (Atricon), o Tribunal de Contas do Amazonas sediou (TCE-AM) a 
Edição Norte do evento nesta quarta-feira (14). O evento contou com palestras sobre 
integridade e transparência direcionadas ao desenvolvimento. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1903 
 
TCE-SC 
TCE/SC decide que contratações de pessoas por associações formadas por municípios 
deve ser feita em processo de seleção 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) decidiu que entidades associativas 
formadas por pessoas jurídicas de direito público (municípios), mantidas total ou 
parcialmente com recursos públicos repassados por seus integrantes, devem contratar 
pessoal por meio de processo de seleção. Os critérios de contratação devem ser 
objetivos, previamente fixados e adotar os princípios da impessoalidade, moralidade, 
igualdade, publicidade e eficiência. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-decide-que-contratacoes-de-pessoas-por-associacoes-
formadas-por-municipios-deve-ser-feita-em 
 
TCE-SP 
Mais de 3 mil acompanham encontro regional sobre Nova Lei de Licitações 
 
Como parte de um ciclo de cinco encontros regionais com o propósito de debater o 
disposto na Lei Federal nº 14.133/21, batizada de ‘Nova Lei de Licitações’, o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCESP) promoveu, na quinta-feira (15/9), em Registro, 
o segundo evento sobre o tema. Realizado no Auditório Oswaldo Pires, com um público 
de cerca de 250 participantes, o evento foi transmitido em tempo real pela internet e 
visualizado por mais de 3 mil espectadores no canal do TCE no YouTube. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-mais-3-mil-acompanham-encontro-regional-sobre-nova-
lei-licitacoes 
 
Especialistas debatem fiscalização de RPPS no Estado de SP 
 
Para debater como fiscalizar o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) no âmbito 
estadual, o Tribunal de Contas realizou, na quinta-feira (15/9), no Auditório Nobre, na 
Capital, seminário que reuniu especialistas e técnicos no tema. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-especialistas-debatem-fiscalizacao-rpps-estado-sp 
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TCE-SE 
Tribunal de Contas sedia reunião entre escolas de gestão pública 
 
Na manhã desta quinta-feira, 15, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) sediou um 
encontro inédito entre representantes de sete escolas de gestão pública de diversas 
instituições do estado. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2140 
 
TCE-TO 
Jovens da UFT e Unitins são capacitados para fiscalizar o uso do dinheiro público 
 
A importância da participação popular na fiscalização dos recursos públicos foi mais uma 
vez destaque no projeto TCE Cidadão – Incentivo ao Controle Social, promovido pelo 
Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO) e realizado nesta quinta-feira, 15, nos campus 
da Universidade Federal do Tocantins (UFT) pela manhã, e à noite, na Universidade 
Estadual do Tocantins (Unitins), em Palmas, reunindo mais de 250 jovens. 
https://www.tceto.tc.br/jovens-da-uft-e-unitins-sao-capacitados-para-fiscalizar-o-uso-do-
dinheiro-publico/ 
 
Projeto Parceiros pela Vida chega à 12ª edição com mais de 500 servidores mobilizados 
 
Mais de 500 servidores públicos já contribuíram com os estoques de sangue da 
Hemorrede do Tocantins, por meio do programa Parceiros pela Vida, uma iniciativa do 
Ministério Público do Tocantins, em parceria com diversas instituições públicas, entre 
elas, o Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), para mobilizar seus integrantes. Na 
manhã desta quinta-feira, 15, foi realizada a 12ª edição da ação, coletando 21 bolsas de 
sangue e cadastrando novos doadores de medula óssea. 
https://www.tceto.tc.br/projeto-parceiros-pela-vida-chega-a-12a-edicao-com-mais-de-500-
servidores-mobilizados/ 
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