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SUMÁRIO

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

DECRETO NO 6.022, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2019.

Altera o art. 2o do decreto 5.819, de 21 de maio 
de 2018, que dispõe sobre a gestão compartilhada 
das unidades escolares objeto da parceria entre a 
secretaria da Educação, Juventude e Esportes e a 
Polícia militar do Estado do tocantins - Pmto.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso II, da constituição do Estado,

d E c r E t A:

Art. 1o o art. 2o do decreto 5.819, de 21 de maio de 2018, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2o o colégio militar de que trata o art. 33 da Lei 
complementar 79, de 27 de abril de 2012, denominado colégio 
da Polícia militar do Estado do tocantins, pela Lei complementar 
83, de 4 de setembro de 2012, quando advindo da parceria entre 
a secretaria da Educação, Juventude e Esportes e a Pmto, 
receberá a designação específica de Colégio Militar do Estado 
do tocantins.

Parágrafo único. o colégio militar do Estado do Estado do 
tocantins que, quando da assinatura do termo de parceria, 
possuir nome de homenageado, este também fará parte da 
nomenclatura dada na forma deste decreto, inscrevendo-se a 
homenagem após a denominação definida nos termos deste 
artigo.”(nr)

Art. 2o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3o É revogado o decreto 6.005, de 29 de outubro de 2019. 

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 11 dias do mês de dezembro 
de 2019; 198o da Independência, 131o da república e 31o do Estado.

mAuro cArLEssE
Governador do Estado

Jaizon Veras barbosa
comandante-Geral da Polícia 
militar do Estado do tocantins 

- Pmto

Adriana da costa Pereira Aguiar
secretária de Estado da 
Educação, Juventude e 

Esportes

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 2.575 - DSG.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso X, da constituição do Estado, 
resolve

d E s I G n A r

os servidores adiante indicados para o exercício das funções 
Comissionadas, nos níveis que especifica, da Secretaria da Segurança 
Pública, a partir de 3 de dezembro de 2019:

1. ALEXAndrE dA sILVA frEItAs mAzzoLEnI, matrícula 161679-1, 
chefe do núcleo de operações da 2a delegacia Especializada de 
Atendimento à mulher / 2a dEAm - Palmas, fcsP-1;

2. AmILton IsÍdIo dE ALmEIdA, matrícula 861203-3, chefe do núcleo 
de operações da 1a delegacia de Polícia / 1a dP - Palmas, fcsP-1;

3. AntÔnIo mAnoEL bArbosA nEto, matrícula 127430-1, chefe 
do núcleo de operações da delegacia Especializada de Proteção à 
criança e ao Adolescente / dPcA - Palmas, fcsP-1;

4. fAbIo AdrYAnE bAtIstA dE sousA, matrícula 992401-2, chefe 
do núcleo de operações da 3a delegacia de Polícia / 3a dP - Palmas, 
fcsP-1;

5. mAuro EuGÊnIo dos sAntos fIALHo, matrícula 11607262-1, 
chefe do núcleo de cartório da delegacia Especializada de Polícia 
Interestadual, capturas e desaparecidos / PoLIntEr - Palmas, 
fcsP-1;

6. roGÉrIo cArLos tonon, matrícula 389939-2, chefe do núcleo 
de cartório da delegacia Especializada de repressão a crimes contra 
o Meio Ambiente e Conflitos Agrários / DEMAG - Palmas, FCSP-1;

7. rosAnGELA rodrIGuEs dE souzA sAntos, matrícula 646274-1,  
chefe do núcleo de cartório da 3a divisão Especializada de 
Homicídios e Proteção à Pessoa / 3a dHPP - Gurupi, fcsP-1;

8. sAmArA tELEs cAmArGo noLÊto, matrícula 11606665-1, chefe 
do núcleo de cartório da delegacia Especializada de repressão a 
crimes de trânsito / drct - Palmas, fcsP-1.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 6 dias do mês de dezembro 
de 2019; 198o da Independência, 131o da república e 31o do Estado. 

mAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 2.580 - DSG.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso X, da constituição do Estado, 
resolve

d E s I G n A r

os servidores adiante indicados para o exercício da função comissionada 
da segurança Pública - 3 - fcsP-3, da secretaria da segurança Pública, 
a partir de 3 de dezembro de 2019:

Atos do cHEfE do PodEr EXEcutIVo 1

cAsA cIVIL 3

sEcrEtArIA dA AdmInIstrAÇÃo 10

sEcrEtArIA dA cIdAdAnIA E JustIÇA 16

sEcrEtArIA dA EducAÇÃo, JuVEntudE E EsPortEs 16

sEcrEtArIA dA fAzEndA E PLAnEJAmEnto 18

sEcrEtArIA dA InfrAEstruturA, cIdAdEs E HAbItAÇÃo 28

sEcrEtArIA do mEIo AmbIEntE E rEcursos HÍdrIcos 28

sEcrEtArIA dA sAÚdE 29

sEcrEtArIA dA sEGurAnÇA PÚbLIcA 31

AdAPEc 36

AdEtuc 38

AGEto 38

dEtrAn 38

fAPt 39

IGEPrEV 39

nAturAtIns 40
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JucEtIns 42
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1.  ELIAs bArbosA dE sousA JunIor, matrícula 628340-1;
2.  ELton bIsPo rodrIGuEs, matrícula 721429-2;
3.  LÚcIo WAndrE LoPEs rIbEIro, matrícula 1023209-1.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 9 dias do mês de dezembro 
de 2019; 198o da Independência, 131o da república e 31o do Estado. 

mAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 2.584 - RET.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso X, da constituição do Estado, 
resolve

r E t I f I c A r

os Atos no 2.416 e 2.422 - dsG, de 6 de novembro de 2019, publicados 
na edição 5.478 do Diário Oficial do Estado, na parte em que designam 
os servidores abaixo especificados para exercerem as funções 
comissionadas da segurança Pública, com denominações e símbolos 
especificados, da Secretaria da Segurança Pública:

1. AndrEson ALVEs dE sousA, matrícula 11606363-1, delegado-
chefe da 59a delegacia de Polícia / 59a dP - cristalândia, fcsP-3;

2. GustAVo HEnrIquE dA sILVA AndrAdE, matrícula 11644516-1, 
delegado-chefe da 69a delegacia de Polícia / 69a dP - tocantínia - 
fcsP-3; 

3. LuIs EduArdo AmArAL frEItAs, matrícula 11593806-1, delegado- 
chefe da 34a delegacia de Polícia / 34a DP - Filadélfia, FCSP-3;

4. sArAH LÍLIAn dE souzA rEzEndE, matrícula 11606134-1, delegado- 
chefe da 3a delegacia Especializada de repressão às Infrações de 
menor Potencial ofensivo / 3a dEImPo - Araguaína, fcsP-3;

5. tobIAs LuIz nunEs dE souzA, matrícula 11644478-1, delegado-
chefe da 35a delegacia de Polícia / 35a dP - Goiatins - fcsP-3.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 10 dias do mês de dezembro 
de 2019; 198o da Independência, 131o da república e 31o do Estado. 

mAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 2.589.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso X, da constituição do Estado, 
resolve

tornAr sEm EfEIto

o Ato no 2.522 - dsG, de 25 de novembro de 2019, publicado na edição 
5.492 do Diário Oficial do Estado, na parte em que designou CICERO 
bELArmIno fErrEIrA, matrícula 228825-5, para o exercício da 
função comissionada de chefe do núcleo de Inteligência Policial da 13a 
delegacia de Polícia / 13a dP - Augustinópolis, fcsP-1, da secretaria da 
segurança Pública.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 10 dias do mês de dezembro 
de 2019; 198o da Independência, 131o da república e 31o do Estado. 

mAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 2.590.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso X, da constituição do Estado, 
resolve

tornAr sEm EfEIto

o Ato no 2.525 - dsG, de 26 de novembro de 2019, publicado na edição 
5.492 do Diário Oficial do Estado, na parte em que designou EDEILTON 
mArcos XAVIEr, matrícula 11606908-1, para o exercício da função 
comissionada de chefe do núcleo de cartório da 104a delegacia de 
Polícia / 104a dP - conceição do tocantins, fcsP-1, da secretaria da 
segurança Pública.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 10 dias do mês de dezembro 
de 2019; 198o da Independência, 131o da república e 31o do Estado. 

mAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 2.597 - DSG.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de 
suas atribuições, e na conformidade do decreto 4.029, de 14 de abril de 
2010, resolve

d E s I G n A r

sImonE PErEIrA brIto, corregedora-Geral do Estado, para responder 
pela controladoria-Geral do Estado, na Governadoria, inclusive quanto ao 
ordenamento de despesas, nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 11 dias do mês de dezembro 
de 2019; 198o da Independência, 131o da república e 31o do Estado. 

mAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil

ATO NO 2.598 - NM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso X, da constituição do Estado, 
resolve

n o m E A r

para exercerem os cargos de provimento em comissão, com 
denominações e símbolos especificados, da Controladoria-Geral do 
Estado, na Governadoria, a partir de 12 de dezembro de 2019:

1. ELIAnA crIstInA mIrAndA, membro de comissão Permanente de 
Processo Administrativo de responsabilização de Pessoa Jurídica - 
dAI-2;

2. LILIAn KArEn rodrIGuEs cruz, membro de comissão 
Permanente de Procedimentos disciplinares e sindicância - dAI-2.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 11 dias do mês de dezembro 
de 2019; 198o da Independência, 131o da república e 31o do Estado. 

mAuro cArLEssE
Governador do Estado

rolf costa Vidal
secretário-chefe da casa civil
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CASA CIVIL

PORTARIA CCI NO 1.318 - CSS, DE 21 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 8, de 5 de novembro de 2019, resolve

m A n t E r

cedidos à defensoria Pública do Estado do tocantins os servidores adiante 
indicados, integrantes do quadro de pessoal da secretaria da saúde, no 
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para o 
requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do 
IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. dEJAVAn brIto costA, matrícula 71290-1, Auxiliar de serviços de 
saúde;

2. HuGo mArquEs corrEIA, matrícula 1218859-1, Psicólogo;
3. KHÉrIdA EmAnnuELLE AssIs borGEs, matrícula 966750-1, 

Assistente de serviços de saúde;
4. LÍGIA monEttA bArroso mEnEzEs, matrícula 35157-1, 

Assistente de serviços de saúde;
5. oAcILEnE ALVEs mAcIEL mArquEs, matrícula 1194089-1, 

Assistente de serviços de saúde;
6. PEdro PIrEs dE cAstro GuEdEs, matrícula 95210-1, Assistente 

de serviços de saúde.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.320 - CSS, DE 21 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 7, de 5 de novembro de 2019, resolve

m A n t E r

cedidos ao tribunal regional Eleitoral do Estado do tocantins - trE/to  
os servidores adiante indicados, integrantes do quadro de pessoal do 
Poder Executivo, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, 
com ônus para o requisitante, mediante ressarcimento ao cedente, 
inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-
tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. AdrIAnA buEno ALVEs, matrícula 822260-1, Assistente 
Administrativa;

2. EVALdo dE mEnEzEs tAcHo JÚnIor, matrícula 11142251-2, 
Estatístico;

3. fErnAndo mEndonÇA ALmEIdA, matrícula 1110659-2, 
Administrador;

4. JuLIAnA mArquEs dos sAntos brInGEL, matrícula 755051-1, 
Assistente Administrativa;

5. LArA ALVEs ArAÚJo, matrícula 597159-1, Assistente Administrativa;
6. LucAs sAntos nAscImEnto, matrícula 1279149-1, fotógrafo;
7. LuIz ALbErto sILVA rEIs, matrícula 387426-2, Assistente 

Administrativo;
8. mArco AurÉLIo dA PAIXÃo, matrícula 477282-1, Engenheiro civil;
9. mÔnIcA AIrEs dos sAntos quIntAnILHA, matrícula 818929-1, 

Almoxarife;
10. PAuLA nAYAnnE bEzErrA bArbosA dos sAntos, matrícula 

88370-1, Assistente Administrativa;
11. rosAnE HELEnA mEsquItA VIEIrA, matrícula 514333-3, 

Engenheira civil;
12. rosÂnGELA PErEIrA LImA, matrícula 662553-3, Assistente 

Administrativa.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.321 - CSS, DE 21 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e no art. 24 da Lei 2.859, 
de 30 de abril de 2014, e na conformidade do termo de cooperação 
técnica no 7, de 5 de novembro de 2019, resolve

m A n t E r

cedidas ao tribunal regional Eleitoral do Estado do tocantins - trE/to 
as Profissionais do Magistério adiante indicadas, integrantes do quadro 
de pessoal da secretaria da Educação, Juventude e Esportes, no período 
de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para o requisitante, 
mediante ressarcimento ao cedente, inclusive quanto ao recolhimento 
previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes 
às pessoas natural e jurídica:

1. ELIsAndrA bEGA, matrícula 740357-3, Professora da Educação 
básica;

2. IsAbELA mArtIns rAPoso, matrícula 67687-3, Professora da 
Educação básica;

3. rosAnE rodrIGuEs fArIAs, matrícula 617559-1, Professora 
normalista.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.322 - CSS, DE 21 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 8, de 5 de novembro de 2019, resolve

c E d E r

à defensoria Pública do Estado do tocantins a Assistente Administrativa 
rÁfILLA tHAYssA cAstro E PEssoA, matrícula 810136, integrante 
do quadro de pessoal da universidade Estadual do tocantins - unitins, 
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para o 
requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do 
IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.325 - CSS, DE 21 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 7, de 5 de novembro de 2019, resolve

m A n t E r

cedidos ao tribunal regional Eleitoral do Estado do tocantins - trE/to 
os servidores adiante indicados, integrantes do quadro de pessoal da 
secretaria da saúde, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 
2020, com ônus para o requisitante, mediante ressarcimento ao cedente, 
inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-
tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. GILzILEnE GuImArÃEs dA sILVA do PrAdo, matrícula 995931-1, 
Assistente de serviços de saúde;

2. mArY cArLos frEIrE, matrícula 664082-1, médica;
3. rAImundo coELHo noGuEIrA fILHo, matrícula 612768-1, 

Assistente de serviços de saúde.

rolf costa Vidal
secretário-chefe
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PORTARIA CCI NO 1.326 - CSS, DE 21 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e 
na conformidade do termo de cooperação técnica no 7, de 5 de novembro 
de 2019, resolve

m A n t E r

cedida ao tribunal regional Eleitoral do Estado do tocantins - trE/to a 
Assistente Administrativa fAbIAnA AGuIAr ÉLIA, matrícula 1272470-1, 
integrante do quadro de pessoal do Poder Executivo, no período de 1o de 
janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para a origem.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.346 - DISP, DE 25 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 1o, inciso I, do decreto 2.919, de 2 de janeiro de 
2007, resolve

d I s P E n s A r

da função comissionada de chefe do núcleo de cartório da 39a delegacia 
de Polícia / 39a dP - bernardo sayão - fcsP-1 o servidor WELLIton 
ArrudA dE ArAÚJo, matrícula 84703-2, lotado na secretaria da 
segurança Pública, na 3a delegacia regional de Polícia civil - colinas 
do tocantins, da diretoria de Polícia do Interior.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.348 - DISP, DE 25 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 1o, inciso I, do decreto 2.919, de 2 de janeiro de 
2007, resolve

d I s P E n s A r

das funções comissionadas da segurança Pública, nos níveis abaixo 
especificados, os servidores adiante indicados, lotados na Secretaria da 
segurança Pública, a partir de 27 de novembro de 2019:

1. AntÔnIo mArtIns PErEIrA JÚnIor, matrícula 1061844-4, fcsP-3;
2. cALLEbE PErEIrA dA sILVA, matrícula 74278-1, fcsP-2;
3. rAImundo montEIro E brIto, matrícula 970867-1, fcsP-3;
4. WILLIAm WILson dE cArVALHo, matrícula 133313-1, fcsP-3.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.378 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Judiciário do Estado do tocantins os servidores adiante 
indicados, integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo, no 
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para o 
requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do 
IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. AGAmEnon AIrEs cAVALcAntE JÚnIor, matrícula 973686-2, 
Assistente Administrativo;

2. ALbA crIstInA buLHEr, matrícula 82469-1, Auxiliar Administrativa;
3. ALdAIrEs corrEIA rIbEIro, matrícula 897052-1, Assistente 

Administrativa;
4. ALEssAndrA fErrEIrA VELAsco dE mIrAndA, matrícula 

1292323-1, Psicóloga organizacional;
5. ALInE ALVEs rIbEIro, matrícula 1275070-1, Assistente 

Administrativa;

6. ALInE botELHo dA cruz, matrícula 1273213-1, Assistente 
Administrativa;

7. AmAndA coELHo soArEs, matrícula 1274678-1, Analista em 
turismo;

8. AnA bErEnIcE dE AGuIAr sAntAnA E sILVA, matrícula 998865-3, 
Gestora Pública;

9. AnA mArA cArnEIro mourÃo, matrícula 11217944-1, Assistente 
Administrativa;

10. AnA PAuLA cAssImIro dA mAtA rosAdo, matrícula 1281119-1, 
Assistente Administrativa;

11. AnAcLÉA rodrIGuEs soArEs, matrícula 1275585-1, Auxiliar 
Administrativa;

12. AnnA cHrIstInA AIrEs VItorIno, matrícula 1041592-1, Analista 
técnico-Jurídica;

13. AntÔnIA LuzIA dos sAntos souzA, matrícula 352760-1, 
Assistente Administrativa;

14. AntÔnIo dE PÁduA sousA oLIVEIrA, matrícula 664112-1, 
técnico em Agrimensura;

15. AntÔnIo EdVAn dE sousA, matrícula 68114-3, Assistente 
Administrativo;

16. AuGusto mAtHEus costAntIn, matrícula 1144812-5, Analista 
técnico-Jurídico;

17. AurEA rodrIGuEs dA Luz bEquImAn mAcIEL, matrícula 
963449-1, Auxiliar Administrativa;

18. bLEnnEr LAnG frAzÃo dE morAEs, matrícula 589333-2, 
motorista;

19. cArLos ALbErto PItombEIrA, matrícula 185787-2, Assistente 
Administrativo;

20. cELmA bArbosA PErEIrA, matrícula 897866-2, Assistente 
Administrativa;

21. crEbILon EuGÊnIo morEIrA dA rocHA ArAÚJo, matrícula 
963966-2, motorista;

22. dÁrIA mArÍLIA mELo dA sILVA, matrícula 1282441-1, Assistente 
Administrativa;

23. dArLLAnnE crIstInA dos sAntos fErrEIrA tAcHo, matrícula 
11142065-2, Estatística;

24. dAYVId duArtE PErEIrA rEIs, matrícula 1056573-2, Analista 
técnico-Jurídico;

25. dEnIsE JALEs dA sILVA rodrIGuEs, matrícula 1256629-4, 
Assistente Administrativa;

26. dEusIVALdo PErEIrA dE ArAÚJo, matrícula 743061-4, Assistente 
Administrativo;

27. dHIoGo rodrIGo dE oLIVEIrA, matrícula 11582383-1, técnico 
em defesa social;

28. dorVELY sobrInHo costA, matrícula 11155434-1, Engenheiro 
civil;

29. EdILEusA mArtIns tEIXEIrA costA, matrícula 779535-4, Analista 
técnico-Jurídica;

30. EdImILson cosmE dos sAntos, matrícula 11221690-1, 
Assistente Administrativo;

31. EdmILson mELo sAntos, matrícula 871294-2, motorista;
32. Edson mEndEs ALVEs, matrícula 845921-1, motorista;
33. EdWArd Afonso KnEIPP, matrícula 481534-1, Engenheiro 

Eletricista;
34. ELEm KÁcIA tAVArEs, matrícula 11222085-1, Assistente 

Administrativa;
35. ELIsÂnGELA VIAnA dE morAEs ALmEIdA, matrícula 861422-1, 

Assistente Administrativa;
36. ELIsIÁrIA dA concEIÇÃo AndrAdE dA sILVA, matrícula 975294-1,  

Assistente Administrativa;
37. ELIsmÔnIcA soArEs dA costA, matrícula 11193670-2, Pedagoga;
38. ELmA PErEIrA GomEs, matrícula 942987-1, operadora de 

microcomputador;
39. ÉrIKA fErnAndEs fArIAs cÂndIdo, matrícula 291216-2, 

Assistente Administrativa;
40. fÁbIo rodrIGuEs PInto, matrícula 11188880-1, Assistente 

Administrativo;
41. fÁbIo ruIz frAnco dE cArVALHo, matrícula 732166-2, operador 

de microcomputador;
42. fErnAndo cEsAr oLIVEIrA, matrícula 733602-1, Analista 

técnico-Administrativo;
43. frAncIELLE noGuEIrA brAGA, matrícula 139443-1, Analista em 

tecnologia da Informação;
44. GAbrIEL bAtIstA dE sousA sILVA, matrícula 11558350-1, fiscal 

das relações de consumo;
45. GAbrIEL sILVA GuErrEIro, matrícula 11223898-1, Assistente 

Administrativo;
46. GAbrIELLA costA dIAs, matrícula 1283553-1, Assistente 

Administrativa;
47. GEnArA dE frEItAs LoPEs, matrícula 11181206-1, Assistente 

Administrativa;
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48. GLAYdson dos sAntos sILVA, matrícula 530557-1, Analista em 
tecnologia da Informação;

49. HEnrYquE cErquEIrA VAsconcELos, matrícula 1164546-4, 
Assistente Administrativo;

50. IGor cAEtAno mAtuocA, matrícula 11458089-1, Analista de 
comunicação social;

51. InEz tEIXEIrA mAtos, matrícula 1117823-7, Analista técnico-
Administrativa;

52. IoLAndA ALVEs cAmArA cAstro, matrícula 621897-9, técnica 
em defesa do consumidor;

53. IVAnA dE AbrEu ArAÚJo frEItAs, matrícula 11181435-1, Auxiliar 
Administrativa;

54. IVÂnIA bArbosA ArAÚJo, matrícula 1048228-1, Assistente 
Administrativa;

55. IzAbELItA KArLA dE brIto sIquEIrA E souzA, matrícula 136430-2,  
Analista técnico-Jurídica;

56. JAcson cAstro dE souzA, matrícula 11169168-1, Economista;
57. JAndArLI PErEIrA dE souzA, matrícula 733249-2, Assistente 

Administrativa;
58. JAquELInE YAmAnE, matrícula 11181494-1, Assistente 

Administrativa;
59. JEffErson ALEXAndrE mEdEIros dE sousA, matrícula 

1285718-1, Estatístico;
60. JEoVÂnIA brIto sILVA, matrícula 1270257-1, Assistente 

Administrativa;
61. JEssIcA IAnE dA sILVA frEItAs, matrícula 1133799-2, Jornalista;
62. JoÃo cArLos VILELA bAtELLo, matrícula 11226579-1, técnico 

em Informática;
63. JosIAnE cArVALHo dAntAs dA sILVA, matrícula 1052411-1, 

Assistente Administrativa;
64. JucEnIrA PErEIrA GonÇALVEs, matrícula 632925-1, Assistente 

Administrativa;
65. JuLIAnA rosA bArcELos costA, matrícula 1276301-1, Arquiteta;
66. KAdJA dE sousA cAVALcAntE, matrícula 11181818-1, Assistente 

Administrativa;
67. LEAndro mArtIns dA sILVA, matrícula 111500-1, Assistente 

Administrativo;
68. LEonArdo AndrAdE LEAL, matrícula 819181-2, Administrador;
69. LEtÍcIA dos sAntos brIto, matrícula 11228849-1, Assistente 

Administrativa;
70. LILY sAnY sILVA LEItE, matrícula 978556-1, Assistente Administrativa;
71. LuAnA cAroLInE rodrIGuEs sILVA, matrícula 11229195-1, 

Assistente Administrativa;
72. LuAnnA GArcIA fErrEIrA, matrícula 11155299-1, técnica em 

defesa do consumidor;
73. LucIAno mourA, matrícula 11229551-1, Engenheiro civil;
74. LudmILLA rodrIGuEs suArtE E souzA, matrícula 11229632-1, 

Assistente Administrativa;
75. LuIz orIonE coELHo nEVEs, matrícula 540587-1, técnico em 

contabilidade;
76. mAIcon dEnEr fErnAndEs, matrícula 1060384-1, operador de 

microcomputador;
77. mAÍsA otÍLIA dA sILVA sousA, matrícula 1274961-1, Assistente 

Administrativa;
78. mAKsuEL Luz nunEs dA sILVA, matrícula 1073699-1, motorista;
79. mAnoEL PErEIrA LEmos fILHo, matrícula 11182091-1, técnico 

Eletricista;
80. mArA robErtA dE souzA, matrícula 194569-3, Jornalista;
81. mÁrcIA rodrIGuEs ALVEs PAIXÃo, matrícula 1009354-1, 

Assistente Administrativa;
82. mArcos nAtAn sAntos dE mIrAndA, matrícula 11230495-1, 

Assistente Administrativo;
83. mArIA APArEcIdA LoPEs sAntos, matrícula 803318-2, Assistente 

Administrativa;
84. mArIA dAs GrAÇAs dIAs PInHEIro cAstro, matrícula 973388-1, 

Economista;
85. mArIA ImAcuLAdA tEIXEIrA fIGuEIrEdo mAntoVAnI, matrícula 

11544201-1, Administradora;
86. mArIAnA mArInHo montELo brIto, matrícula 1270699-1, 

Assistente Administrativa;
87. mArIAnA VALEntE rIbEIro, matrícula 11125748-1, Assistente 

Administrativa;
88. mArIstELA ALVEs rEzEndE, matrícula 153695-2, Gestora Pública;
89. mArLA mArIAnA coELHo, matrícula 963279-1, Assistente 

Administrativa;
90. mAX sHELton mELo, matrícula 847243-1, Assistente Administrativo;
91. mIcHELE dE souzA costA, matrícula 1291238-1, Analista técnico-

Jurídica;
92. mIGuEL cArdoso dE oLIVEIrA, matrícula 1286226-1, motorista;
93. mIrtEs PErEIrA dE mourA, matrícula 797380-1, Analista em 

desenvolvimento social;

94. nILdA mArIA rIbEIro sILVA, matrícula 883028-1, Assistente 
Administrativa;

95. odErVAL rodrIGuEs nEto, matrícula 1275453-1, motorista;
96. PAtrÍcIA dE oLIVEIrA, matrícula 1018752-1, Assistente 

Administrativa;
97. PAtrÍcIA dos sAntos dE oLIVEIrA, matrícula 1273639-1, 

Assistente Administrativa;
98. PAtrÍcIA rEsEndE bIttEncourt, matrícula 11169281-1, 

Assistente Administrativa;
99. rAImundA rodrIGuEs dA sILVA E costA, matrícula 686430-1, 

Assistente Administrativa;
100. rHAYAnE LEItE GomEs, matrícula 1272527-1, Almoxarife;
101. rIcHArd cAPItAnIo, matrícula 332176-1, Analista em tecnologia 

da Informação;
102. rodrIGo ALmEIdA morAIs, matrícula 1273728-1, Analista 

técnico-Jurídico;
103. romIzA dE souzA mILHomEm, matrícula 666571-3, Auxiliar 

Administrativa;
104. sArA sousA dA sILVA, matrícula 574585-1, Assistente 

Administrativa;
105. sAYomArA morAIs cAVALcAntE dE ALmEIdA cAmPos, 

matrícula 986929-1, técnica em contabilidade;
106. sEnY ALmEIdA dE ArrudA, matrícula 506518-1, Assistente 

Administrativa;
107. sHEILA KELLY rodrIGuEs oLIVEIrA LoPEs, matrícula 724595-3, 

Assistente Administrativa;
108. sHIrLEI crIstInA cAnALLE cAstro, matrícula 659839-1, 

Assistente Administrativa;
109. suzY ErIKA dE sousA LImA, matrícula 11150734-2, Analista 

técnico-Jurídica;
110. tAtYAnA KELLY foGGIA, matrícula 889389-1, Assistente 

Administrativa;
111. VAnEssA dA sILVA mIrAndA, matrícula 11169338-1, Assistente 

Administrativa;
112. VÂnIA LImA dE sousA PInHEIro, matrícula 634820-2, contadora;
113. VInIcIus mArtIns JAImE, matrícula 1288822-1, Assistente 

Administrativo;
114. VInIcIus PArrEÃo PrAXEdEs, matrícula 1158767-6, Assistente 

Administrativo;
115. WAndErsson AmorIm nobrE, matrícula 1121073-2, Assistente 

Administrativo;
116. WAndIrA fErrEIrA dA sILVA, matrícula 591868-3, Assistente 

Administrativa;
117. WEsLEY cAntuÁrIA tEIXEIrA, matrícula 11237961-2, técnico 

em defesa social;
118. WEsLEY dE LImA bEnIccHIo, matrícula 867126-1, Analista 

técnico-Administrativo;
119. YAsmIm corrEIA rIbEIro fErrEIrA, matrícula 1284355-1, 

Assistente Administrativa;
120. zEInA EL KAdrE dE mELo ALVEs, matrícula 823317-1, Assistente 

Administrativa;
121. zEruYA mAGALHÃEs sILVA noLEto, matrícula 11144793-1, 

Analista técnico-Jurídica;
122. zorAIdA mAcEdo AndrAdE, matrícula 620443-2, Assistente 

Administrativa.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.379 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, na 
conformidade da Lei 2.771, de 18 de setembro de 2013, e do convênio 
no 14, de 12 de abril de 2018, resolve

m A n t E r

cedido ao Poder Judiciário do Estado do tocantins o fiscal das relações 
de consumo crIstIAno fErnAndEs dA sILVA, matrícula 11161051-1,  
integrante do quadro de pessoal do Poder Executivo, para atuar junto à 
central de Execuções fiscais, na comarca de Araguaína, no período de 
1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para a origem.

rolf costa Vidal
secretário-chefe
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PORTARIA CCI NO 1.380 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do convênio no 12, de 12 de abril de 2018, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Judiciário do Estado do tocantins os servidores adiante 
indicados, integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo, para 
atuar junto à central de Execuções fiscais, na comarca de Palmas, no 
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para a 
origem:

1. bEtAnIA APArEcIdA dA sILVA, matrícula 11169052-1, Assistente 
Administrativa;

2. mArIA dA GLÓrIA LELIs rodrIGuEs AGuIAr, matrícula 1025830-1,  
motorista;

3. robErVAL AntonIo dE morAEs, matrícula 318982-1, motorista;
4. rodrIGo sousA bArros, matrícula 974927-1, Auxiliar de serviços 

Gerais;
5. YEddo tELEs, matrícula 819255-2, Assistente Administrativo.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.381 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Judiciário do Estado do tocantins os servidores adiante 
indicados, integrantes do quadro de pessoal da secretaria da saúde, no 
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para o 
requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do 
IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. AnÍsIA AIrEs PImEntA nEtA, matrícula 1165291-1, Assistente de 
serviços de saúde;

2. JosÉ GomEs quEIroz, matrícula 250494-3, Assistente de serviços 
de saúde;

3. KÁtIA mEnEzEs E sILVA, matrícula 746281-3, Assistente social;
4. LucIEnE IrEnE duArtE rodrIGuEs ArAÚJo, matrícula 

11153873-1, fisioterapeuta;
5. mArIA mArGArEtE mArquEs bEbEr, matrícula 1179594-1, 

Assistente social;
6. rAImundA mArIA dE JEsus, matrícula 232121-1, técnica em 

Laboratório;
7. rAquEL dE morAEs sAmPAIo, matrícula 842520-2, Psicóloga;
8. rEJAnE mArtIns PEdrosA PInto, matrícula 1190890-2, 

Assistente social;
9. soLAnGE mArIA mourA dA cunHA, matrícula 928528-1, Auxiliar 

de serviços de saúde.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.382 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e no art. 24 da Lei 2.859, 
de 30 de abril de 2014, e na conformidade do termo de cooperação 
técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins os Profissionais 
do magistério adiante indicados, Professores da Educação básica, 
integrantes do quadro de pessoal da secretaria da Educação, Juventude 
e Esportes, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com 
ônus para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário 
em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas 
natural e jurídica:

1. AmAndA EmILEnE ArrudA AzEVEdo, matrícula 1214152-1;
2. cLÁudIA coÊLHo dA costA fArIAs, matrícula 529336-1;
3. EmItÉrIo mArcELIno mEndEs fILHo, matrícula 841538-1;
4. JAnEtE PEssoA dA sILVA, matrícula 720681-3;
5. JAquEAnE mArIA dIoGEnEs dE frAnÇA, matrícula 740539-3;
6. rosInEtE rodrIGuEs cAstro, matrícula 405659-3;
7. sILVIA mArIA sAntos rIbEIro souzA, matrícula 619805-3;
8. zEnIr fLorÊncIo dos rEIs, matrícula 458860-1.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.383 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Judiciário do Estado do tocantins os servidores adiante 
indicados, integrantes do quadro de pessoal da secretaria da segurança 
Pública, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus 
para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em 
favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural 
e jurídica:

1. cÉsAr nobrE dA sILVA, matrícula 1117050-1, Agente de Polícia;
2. GLEIdsmAn rodrIGuEs mILHomEm, matrícula 719990-1, Escrivã 

de Polícia;
3. JosÉ AntÔnIo LoPEs fArInHA, matrícula 911218-1, Escrivão de 

Polícia;
4. LArIssA mAscArEnHAs sALEs, matrícula 11228369-1, Escrivã 

de Polícia;
5. mAGdA GuIdA dA sILVA bEnÍcIo, matrícula 573398-3, Escrivã de 

Polícia;
6. mILEnA sAntAnA dE ArAÚJo LImA, matrícula 11589361-1, 

delegada de Polícia civil;
7. nAYArA rodrIGuEs noGuEIrA, matrícula 77474-1, Agente de 

Polícia;
8. odELIno oLIVEIrA fonsEcA, matrícula 858463-2, Agente de 

Polícia;
9. rÓGEr frEItAs nAscImEnto, matrícula 11596651-1, Escrivão 

de Polícia;
10. rÚLLIo tEIXEIrA dEusdArÁ, matrícula 11144297-1, Escrivão de 

Polícia;
11. tHAYnArA mourA montEIro, matrícula 11653140-1, Escrivã de 

Polícia.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.384 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 8o da Lei 2.578, de 20 de abril de 2012, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve

m A n t E r

cedido ao Poder Judiciário do Estado do tocantins o militar cLÁudIo 
tHomAz coELHo dE souzA, matrícula 791675-1, integrante do quadro 
de pessoal da Polícia militar do Estado do tocantins - Pmto, no período 
de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para a origem.

rolf costa Vidal
secretário-chefe
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PORTARIA CCI NO 1.385 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do termo de cooperação técnica no 43, de 24 de 
outubro de 2017, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Judiciário do Estado do tocantins os servidores adiante 
indicados, integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo, no 
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para a 
origem:

1. ALEXAndrE sILVA GALVÃo, matrícula 582375-2, operador de 
microcomputador;

2. GErVAndo mArtIns tImbÓ, matrícula 246119-4, Assistente 
Administrativo.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.386 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve

m A n t E r

cedidas ao Poder Judiciário do Estado do tocantins as servidoras adiante 
indicadas, Extensionistas rurais, integrantes do quadro de pessoal do 
Instituto de desenvolvimento rural do Estado do tocantins - rurALtIns, 
no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para o 
requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do 
IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1.  cÁssIA mEdrAdo ArAÚJo borGEs, matrícula 825041-5;
2.  JosIAnE mAscArEnHAs bEnÍcIo dE mEndonÇA, matrícula 

11153210-1;
3.  LEIdA mArIA dA sILVA tHomÉ, matrícula 1196910-4.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.387 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Judiciário do Estado do tocantins os servidores adiante 
indicados, fiscais de defesa Agropecuária, integrantes do quadro de 
pessoal da Agência de defesa Agropecuária do Estado do tocantins - 
AdAPEc-tocAntIns, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro 
de 2020, com ônus para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento 
previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes 
às pessoas natural e jurídica:

1.  EmAnuEL GALVÃo VELoso, matrícula 806605-1;
2.  sAndro mAscArEnHAs nEVEs, matrícula 699527-2.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.388 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve

m A n t E r

cedidas ao Poder Judiciário do Estado do tocantins as servidoras adiante 
indicadas, integrantes do quadro de pessoal do Instituto natureza do 
tocantins - nAturAtIns, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro 
de 2020, com ônus para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento 
previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes 
às pessoas natural e jurídica:

1. EsLY dE ALmEIdA LoPEs bArros, matrícula 969944-3, fiscal 
Ambiental;

2. HELEnA mArIA dE PAuLA sAntAnA, matrícula 580846-1, Inspetora 
de recursos naturais;

3. rosIAnE GomEs dA rocHA dE oLIVEIrA, matrícula 1030485-3, 
fiscal Ambiental.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.389 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do convênio no 15, de 12 de abril de 2018, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Judiciário do Estado do tocantins os servidores adiante 
indicados, Assistentes Administrativos, integrantes do quadro de pessoal 
do Poder Executivo, para prestar apoio técnico-administrativo à central 
de Execuções fiscais, na comarca de Gurupi, no período de 1o de janeiro 
a 31 de dezembro de 2020, com ônus para a origem:

1.  HELIAnE LoPEs GomEs, matrícula 888970-1;
2.  mAuro ArquImEdEs GrAndI VILELA, matrícula 416049-1.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.390 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
e na conformidade do convênio no 14, de 12 de abril de 2018, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Judiciário do Estado do tocantins os servidores adiante 
indicados, integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo, para 
prestar apoio técnico-administrativo à central de Execuções fiscais, na 
comarca de Araguaína, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro 
de 2020, com ônus para a origem:

1.  AurÉLIA mAtos brIto, matrícula 1169300-3, Assistente 
Administrativa;

2.  HELoÍsA nEGrI sAncHEs, matrícula 810633-2, Assistente 
Administrativa;

3.  rAfAEL cortÊs dE sousA, matrícula 1271598-1, Assistente 
Administrativo;

4.  rÔmuLo PAuLo rodrIGuEs nAscImEnto, matrícula 934462-1, 
contador.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.391 - CSS, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve
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m A n t E r

cedida ao Poder Judiciário do Estado do tocantins a Assistente 
Administrativa sAmIrA LImA cAmPos dE sousA, matrícula 810135, 
integrante do quadro de pessoal da universidade Estadual do tocantins 
- unitins, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com 
ônus para o requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário 
em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas 
natural e jurídica.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.400 - CSS, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e em 
cumprimento ao Acórdão proferido nos autos do Processo Administrativo 
no 0600217-77.2019.6.27.0000, resolve

m A n t E r

cedida ao tribunal regional Eleitoral do Estado do tocantins - trE/to, 
para colaborar no cartório da 2a zona Eleitoral, em Gurupi, a Assistente 
Administrativa IzILdInHA donIzEttI VIEIrA dos sAntos, matrícula 
638009-1, integrante do quadro de pessoal do Poder Executivo, no período 
de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para a origem.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.429 - CSS, DE 4 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve

m A n t E r

cedidos ao Poder Judiciário do Estado do tocantins os servidores adiante 
indicados, integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo, no 
período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020, com ônus para o 
requisitante, inclusive quanto ao recolhimento previdenciário em favor do 
IGEPrEV-tocAntIns, parcelas referentes às pessoas natural e jurídica:

1. AmAndA dA sILVA ArrudA, matrícula 1162780-2, Assistente 
Administrativa;

2. AnA IsAbEL ArAÚJo dos sAntos, matrícula 853243-1, Assistente 
Administrativa;

3. cArLÚcIo PErEIrA dE ArrudA, matrícula 594559-1, motorista;
4. cAroLInA roVEronI, matrícula 1273272-1, Assistente 

Administrativa;
5. ELIAnnE brIto dE frAncA, matrícula 11149400-2, Inspetora de 

serviços fiscais;
6. HErmEs GomEs fErrEIrA, matrícula 290674-1, Auxiliar 

Administrativo;
7. IzALdIno JosÉ fErrEIrA dE mEnEzEs, matrícula 964594-2, 

Assistente Administrativo;
8. mArAÍnA morEIrA dA costA, matrícula 1280058-1, Assistente 

Administrativa;
9. orcEAn oLIVEIrA costA E sILVA, matrícula 1032097-1, motorista;
10. PAuLo bArbosA rAmos, matrícula 415549-1, Assistente 

Administrativo.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.432 - CSS, DE 4 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve

m A n t E r

cedida ao Poder Judiciário do Estado do tocantins a Psicóloga  JAnAÍnA 
rodrIGuEs ArAÚJo, matrícula 130506-1, integrante do quadro de 
pessoal da secretaria da saúde, no período de 1o de janeiro a 31 de 
dezembro de 2020, com ônus para o requisitante, inclusive quanto ao 
recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas 
referentes às pessoas natural e jurídica.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.433 - CSS, DE 4 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve

m A n t E r

cedida ao Poder Judiciário do Estado do tocantins a Extensionista rural 
LourEnA ALInE dA concEIÇÃo borGEs, matrícula 11456604-1, 
integrante do quadro de pessoal do Instituto de desenvolvimento rural 
do Estado do tocantins - rurALtIns, no período de 1o de janeiro a 31 
de dezembro de 2020, com ônus para o requisitante, inclusive quanto ao 
recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas 
referentes às pessoas natural e jurídica.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.448 - CSS, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e 
no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na conformidade do 
termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, resolve

c E d E r

ao Poder Judiciário do Estado do tocantins a Assistente Administrativa 
AdrIELE fErrEIrA sAmPAIo, matrícula 11217081-1, integrante do 
quadro de pessoal do Poder Executivo, no período de 1o de janeiro a 31 
de dezembro de 2020, com ônus para o requisitante, inclusive quanto ao 
recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas 
referentes às pessoas natural e jurídica.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.450 - DISP, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 1o, inciso I, do decreto 2.919, de 2 de janeiro de 
2007, resolve

d I s P E n s A r

das Funções Comissionadas abaixo especificadas, os servidores adiante 
indicados, lotados na secretaria da segurança Pública, na diretoria de 
Polícia da capital, a partir das seguintes datas:

1. AndrÉ HEnrIquE rocHA VIEIrA, matrícula 107790-5, chefe 
do núcleo de cartório da delegacia Especializada de repressão 
a Crimes contra o Meio Ambiente e Conflitos Agrários / DEMAG - 
Palmas, fcsP-1, 27 de novembro de 2019;

2. ArmAndo ArAÚJo cArVALHo, matrícula 873930-1, chefe do 
núcleo de operações da 2a delegacia Especializada de Atendimento 
à mulher / 2a dEAm - Palmas, fcsP-1, 3 de dezembro de 2019;

3. cHArLEs LEAL dA sILVA, matrícula 790257-2, chefe do núcleo de 
operações da 1a delegacia de Polícia / 1a dP - Palmas, fcsP-1, 3 
de dezembro de 2019;

4. cLÁudIA crIstInA PErEIrA dA sILVA, matrícula 843754-1, 
chefe do núcleo de cartório da delegacia Especializada de Polícia 
Interestadual, capturas e desaparecidos / PoLIntEr - Palmas, 
fcsP-1, 27 de novembro de 2019;
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5. fÁbIo VInÍcIus umbELIno dE sousA, matrícula 923245-2, chefe 
do núcleo de operações da delegacia Especializada de Proteção à 
criança e ao Adolescente / dPcA - Palmas, fcsP-1, 3 de dezembro 
de 2019;

6. JosÉ cArLos GonÇALVEs dE sousA, matrícula 938339-1, chefe 
do núcleo de operações da 3a delegacia de Polícia / 3a dP - Palmas, 
fcsP-1, 3 de dezembro de 2019;

7. LuAnnA rIbEIro cArVALHo rAmos dE mourA, matrícula 
1272489-2, chefe do núcleo de cartório da 3a divisão Especializada 
de Homicídios e Proteção à Pessoa / 3a dHPP - Gurupi, fcsP-1,  
3 de dezembro de 2019.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.451 - DISP, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 1o, inciso I, do decreto 2.919, de 2 de janeiro de 
2007, resolve

d I s P E n s A r

da função comissionada de chefe de cartório da corregedoria - fcsP-4 
a servidora sAmArA tELEs cAmArGo noLÊto, matrícula 11606665-1,  
lotada na secretaria da segurança Pública, a partir de 3 de dezembro 
de 2019.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.471 - CSS, DE 10 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 23 da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, e no 
art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve

c E d E r

ao Estado do rio Grande do norte a Enfermeira fErnAndA dos 
sAntos cArdoso rocHA, matrícula 824371-2, integrante do quadro 
de pessoal da secretaria da saúde, no período de 1o de janeiro a 31 de 
dezembro de 2020, com ônus para o requisitante, inclusive quanto ao 
recolhimento previdenciário em favor do IGEPrEV-tocAntIns, parcelas 
referentes às pessoas natural e jurídica.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.486 - TSE, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, inciso IV, da constituição do Estado, outorgada 
pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do Estado, resolve

tornAr sEm EfEIto,

a Portaria ccI no 1.338 - css, de 22 de novembro de 2019, publicada na 
edição 5.489 do Diário Oficial do Estado, mediante a qual o Assistente 
Administrativo mÁrIo sÉrGIo sILVA dE mourA, matrícula 576545-2, 
é cedido à câmara dos deputados.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.487 - CSS, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, 
resolve

c E d E r

à câmara dos deputados o Assistente Administrativo mÁrIo sÉrGIo 
sILVA dE mourA, matrícula 576545-2, integrante do quadro de pessoal 
do Poder Executivo, no período de 25 de novembro de 2019 a 24 de 
novembro de 2020, com ônus para a origem.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

PORTARIA CCI NO 1.492 - CSS, DE 11 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, 
outorgada pelo Ato no 50, de 5 de janeiro de 2015, do Governador do 
Estado, com fulcro no art. 106 da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, e na 
conformidade dos termo de cooperação técnica no 1, de 26 de fevereiro 
de 2015, e no 11, de 11 de dezembro de 2019, resolve

c E d E r

ao Poder Legislativo do Estado do tocantins o motorista AbmAEL sousA 
mILHomEm, matrícula 1274384-1, integrante do quadro de pessoal do 
Poder Executivo, no período de 12 de dezembro de 2019 a 31 de dezembro 
de 2020, com ônus para a origem.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

APOSTILA CCI NO 168 - APT, DE 18 DE SETEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso II, da constituição do Estado, e com 
fulcro no art. 1o do decreto 2.919, de 2 de janeiro de 2007, resolve

A P o s t I L A r

as Portarias ccI no 30 e 31 - css, ambas de 8 de janeiro de 2019, 
publicadas na edição 5.273 do Diário Oficial do Estado, a fim de declarar 
que as cessões dos servidores ao município de Arraias se perfizeram 
ao amparo do termo de cooperação técnica no 21, de 28 de dezembro 
de 2018, cujo extrato restou publicado na edição 5.310 do Diário Oficial 
do Estado.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

APOSTILA CCI NO 173 - APT, DE 23 DE SETEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso II, da constituição do Estado, e com 
fulcro no art. 1o do decreto 2.919, de 2 de janeiro de 2007, resolve

A P o s t I L A r

a Portaria ccI no 999 - css, de 10 de setembro de 2019, publicada na 
edição 5.445 do Diário Oficial do Estado, a fim de declarar que a cessão do 
servidor ao Poder Judiciário do Estado do tocantins se perfez ao amparo 
do termo de cooperação técnica no 43, de 24 de outubro de 2017, cujo 
extrato restou publicado na edição 4.989 do Diário Oficial do Estado.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

APOSTILA CCI NO 196 - APT, DE 6 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, e com 
fulcro no art. 1o do decreto 2.919, de 2 de janeiro de 2007, resolve

A P o s t I L A r

a Portaria ccI no 1.428 - dIsP, de 4 de dezembro de 2019, publicada na 
edição 5.497 do Diário Oficial do Estado, a fim de declarar retroativos a 
27 de novembro de 2019 os efeitos da dispensa de JEcIcLEIA morAEs 
dE oLIVEIrA frAzÃo, matrícula 761920-1.

rolf costa Vidal
secretário-chefe

APOSTILA CCI NO 197 - APT, DE 10 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo-cHEfE dA cAsA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 42, §1o, inciso IV, da constituição do Estado, e com 
fulcro no art. 1o do decreto 2.919, de 2 de janeiro de 2007, resolve

A P o s t I L A r

a Portaria ccI no 294 - css, de 3 de março de 2017, publicada na 
edição 4.823 do Diário Oficial do Estado, a fim de declarar que a cessão 
de AnA YdELPLYnYA GuImArÃEs AmAro, matrícula 121578-7, ao 
munícipio de colinas do tocantins se refere ao período de 1o de abril a 
31 de dezembro de 2017.

rolf costa Vidal
secretário-chefe
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1777/2019/GASEC, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAÇÃo, no uso 
da atribuição que lhes conferem o art. 42, §1º, inciso IV, da constituição 
do Estado, em conformidade com o disposto na Lei nº 2.670, de 19 de 
dezembro de 2012, e com fulcro na Lei nº 3.462, de 25 de abril de 2019.

consIdErAndo que o inciso II, do §2º, do art. 1º, da Lei 
nº 3.462/2019, excetua da suspensão das progressões, os servidores 
públicos cuja aposentadoria ou transferência para a reserva por tempo 
de contribuição já tenham sido concedida;

consIdErAndo que o despacho anexado ao Processo/sGd 
nº 2019/30550/006328, constatou que a servidora aposentada tem direito 
às progressões funcionais.

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr as evoluções funcionais à servidora 
pública aposentada LEnI mIGuEL dE AmorIm, número funcional 
146654/2, fisioterapeuta, cPf nº 054.916.808-77, integrante do quadro 
da saúde do Poder Executivo do Estado do tocantins, posicionando-a 
nas correspondentes referências/padrões, constantes na tabela IV, do 
Anexo III, da Lei nº 2.670/2012, a partir das datas de preenchimento de 
requisitos legais, especificadas na tabela abaixo, a serem implementadas 
em folha de pagamento.

tIPo dE ProGrEssÃo PAdrÃo/rEfErÊncIA 
AntErIor

trAnsPosIÇÃo/
rEPosIcIonAmEnto 

nA tAbELA

PAdrÃo/rEfErÊncIA 
AtuAL

dAtA dE 
PrEEncHImEnto dos 

rEquIsItos

VErtIcAL V-K VIII-K IX-K 01/01/2015

HorIzontAL IX-K - IX-L 01/01/2017

Art. 2º O Eventual passivo financeiro será pago pelo Tesouro, 
após o decurso do prazo de suspensão de 24 meses, conforme inciso II, 
do §3º, do art. 1º, da Lei 3.462/2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edson cAbrAL dE oLIVEIrA
secretário de Estado da Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 48/2019.

o sEcrEtÁrIo dA AdmInIstrAÇÃo, consoante o disposto 
no artigo 42, §1º, inciso IV, da constituição do Estado do tocantins e no uso 
das atribuições conferidas pelo artigo 1º, inciso II, alínea “b”, do decreto nº 
2.919, de 02 de janeiro de 2007, considerando a negativa de notificação 
por meio do instrumento notificatório encaminhado aos endereços 
constantes nos assentamentos funcionais, resolve: notIfIcAr os ex-
servidores abaixo relacionados para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data da publicação deste Edital, comparecerem à sede da secretaria 
da Administração, sito à Praça dos Girassóis, s/nº, centro, Palmas - to, 
para quitarem seus débitos para com os cofres públicos, nos termos dos 
artigos 42, caput, §1º, inciso I, da Lei Estadual nº 1818, de 23 de agosto 
de 2007, ou ainda, se manifestar, apresentando pedido de reconsideração 
em observância aos Princípios constitucionais e do artigo 119 e seguintes 
da Lei Estadual nº 1.818, de 23 de agosto de 2007. transcorrido o prazo 
informado, a ausência de quitação acarretará na inscrição imediata do 
devedor em dívida ativa, consoante §1º do artigo 43 do diploma legal em 
referência, bem como encaminhamento das informações pertinentes à 
Procuradoria-Geral do Estado, para procedimentos de execução judicial.

nomE cPf

AnA cAroLInA PErEIrA dA sILVA 045.138.411-33

EdILEnE PErEIrA bArbosA 986.968.071-20

ELIzEu sousA tEIXEIrA 485.208.451-34

IsmEnE morEIrA dE sousA LImA 716.449.462-20

IzAbELLA EduArdo AssunÇÃo 053.524.891-16

JAquELEnE GornAtEs coELHo 033.215.271-54

KArLA mILHomEm costA dE rEzEndE 990.978.771-72

KLEbIAnA PInHEIro dE souzA 003.797.121-21

mArInA scHAEdLEr PoncE 023.274.421-17

mAuro LoPEs dA cruz 516.863.761-20

nubIA LAfAYEtE AGuIAr 712.368.642-04

PAuLo robErto dE oLIVEIrA bArbosA 018.157.893-01

rEnAtA cArmo dIAs 024.121.381-92

sAndro robErto dos sAntos mottA 877.763.084-04

VALdEILton sousA sAntos nAscImEnto 986.863.641-87

Publique-se. cumpra-se.

sEcrEtArIA dA AdmInIstrAÇÃo, em Palmas, capital do 
Estado do tocantins, aos 09 de dezembro de 2019.

Edson cAbrAL dE oLIVEIrA
secretário de Estado da Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 49/2019.

o sEcrEtÁrIo dA AdmInIstrAÇÃo, consoante o disposto 
no artigo 42, §1º, inciso IV, da constituição do Estado do tocantins e 
no uso das atribuições conferidas pelo artigo 1º, inciso II, alínea “b”, do 
decreto nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007, considerando a negativa 
de notificação por meio do instrumento notificatório encaminhado aos 
endereços constantes nos assentamentos funcionais, resolve: notIfIcAr 
os servidores abaixo relacionados para no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data da publicação deste Edital, comparecerem à sede da 
secretaria da Administração, sito à Praça dos Girassóis, s/nº, centro, 
Palmas - to, para quitarem seus débitos para com os cofres públicos, 
nos termos dos artigos 42, caput, §1º, inciso I, da Lei Estadual nº 1818, 
de 23 de agosto de 2007, ou ainda, se manifestar, apresentando pedido 
de reconsideração em observância aos Princípios constitucionais e do 
artigo 119 e seguintes da Lei Estadual nº 1.818, de 23 de agosto de 
2007. transcorrido o prazo estabelecido e não havendo manifestação, 
o respectivo débito será incluído na folha de pagamento, para fins de 
reposição ao erário, nos termos em que dispõe a retrocitada Lei.

nomE cPf

ALInE morEIrA sousA 029.326.811-84

cAroLInA rAdY nArdInI dIrcEu 025.335.631-88

EdnA mEIrELEs 232.229.211-72

GIVALdo JosE GuEdEs dE oLIVEIrA 698.106.134-15

JosE cLEuton borGEs bEzErrA 571.879.243-72

JosE cArLos tAVArEs PInHEIro 546.741.231-00

JuLIAnA VELoso rIbEIro PInto 012.211.641-04

KEILA dE sousA LIbErALIno 851.340.901-49

LIGIA sAntos AnfrAdE mEndEs 000.583.651-41

osmAr Afonso ALVEs 282.803.181-00

rItA coELHo dos sAntos GrAff 823.014.501-63

rodrIGo mAcHAdo montEL 006.086.471-01

suELEnE motA dE sousA sILVA 872.094.381-49

Publique-se. cumpra-se.

sEcrEtArIA dA AdmInIstrAÇÃo, em Palmas, capital do 
Estado do tocantins, aos 09 dias do mês de dezembro de 2019.

Edson cAbrAL dE oLIVEIrA
secretário de Estado da Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 50/2019.

o sEcrEtÁrIo dA AdmInIstrAÇÃo, consoante o disposto 
no artigo 42, §1º, inciso IV, da constituição do Estado do tocantins e 
no uso das atribuições conferidas pelo artigo 1º, inciso II, alínea “b”, do 
decreto nº 2.919, de 02 de janeiro de 2007, considerando a negativa 
de notificação por meio do instrumento notificatório encaminhado ao 
endereço constante no assentamento funcional, resolve: notIfIcAr os 
servidores abaixo relacionados para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data da publicação deste Edital, comparecer à sede da secretaria da 
Administração, sito à Praça dos Girassóis, s/nº, centro, Palmas - to, 
para quitarem seus débitos para com os cofres públicos, nos termos dos 
artigos 42, caput, §1º, inciso I, da Lei Estadual nº 1818, de 23 de agosto 
de 2007, ou ainda, se manifestar, apresentando pedido de reconsideração 
em observância aos Princípios constitucionais e do artigo 119 e seguintes 
da Lei Estadual nº 1.818, de 23 de agosto de 2007. transcorrido o prazo 
informado, a ausência de quitação acarretará na inscrição imediata do 
devedor em dívida ativa, consoante §1º do artigo 43 do diploma legal em 
referência, bem como encaminhamento das informações pertinentes à 
Procuradoria-Geral do Estado, para procedimentos de execução judicial.

nomE cPf

ELIsmonIcA soArEs dA costA 006.511.041-22

KLEdA mArIA montEIro dE GodoY GomEs 472.085.381-15

mArco AntonIo fAbIAno dos sAntos 643.662.781-20

PAuLo JonEs VIrIssImo 240.352.461-15

PAtrIcIA dE brIto costA 292.853.798-85

robErtA dE mEdEIros bEzErrA frEIrE 877.824.214-20

Publique-se. cumpra-se.

sEcrEtArIA dA AdmInIstrAÇÃo, em Palmas, capital do 
Estado do tocantins, os 09 de dezembro de 2019.

Edson cAbrAL dE oLIVEIrA
secretário de Estado da Administração
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DESPACHO Nº 6575/2019/GASEC

ProcEsso nº: 2019/27000/020828
IntErEssAdo(A): LÂnIA crIstInA ProEnÇo PInHEIro
Assunto: Licença-Prêmio por Assiduidade
cArGo: Professor normalista
nÚmEro funcIonAL: 778282/1
cPf: 642.269.561-68
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes
LotAÇÃo: APAE - Escola Especial Integração de Palmas - convênio
munIcÍPIo: Palmas
rEGIonAL: Palmas

nos termos da informação funcional da diretoria de Gestão de 
Pessoal, da superintendência de Gestão e desenvolvimento de Pessoas, 
desta Pasta, que informa a inexistência de impedimentos legais para 
a concessão do benefício em referência e nos termos do artigo 77, da 
Lei nº 351, de 13 de janeiro de 1992, c/c o artigo 212, inciso I, da Lei nº 
1.818, de 23 de agosto de 2007, em relação a servidora Lânia cristina 
Proenço Pinheiro, resolvo:

tornAr sEm EfEIto o despacho nº 5.799, de 30 de 
novembro de 2015, de concessão de Licença-Prêmio por Assiduidade, 
relativa ao 1º (primeiro) quinquênio, referente ao período aquisitivo de 
20.07.1992 a 19.07.1997, considerando que a servidora não se afastou 
de suas funções, conforme relatórios de frequências e declaração de 03 
de dezembro de 2019, da secretaria da Educação, Juventude e Esportes;

concEdEr 03 (três) meses de LIcEnÇA-PrÊmIo Por 
AssIduIdAdE, referente ao 1º (primeiro) quinquênio, compreendido no 
período aquisitivo de 20.07.1992 a 19.07.1997, para gozo no interstício 
de 01.01.2020 a 31.03.2020.

Gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 9 
de dezembro de 2019.

Edson cAbrAL dE oLIVEIrA
secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 6576/2019/GASEC

ProcEsso nº: 2019/27000/020637
IntErEssAdo(A): nEIVA ALmEIdA dE mIrAndA
Assunto: Licença-Prêmio por Assiduidade
cArGo: Professor normalista
nÚmEro funcIonAL: 509179/1
cPf: 402.119.163-15
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes
LotAÇÃo: diretoria de Gestão de Pessoas
munIcÍPIo: Palmas
rEGIonAL: Palmas

nos termos da informação funcional da diretoria de Gestão 
funcional, da superintendência de Gestão e desenvolvimento de Pessoas, 
desta Pasta, que informa a inexistência de impedimentos legais para a 
concessão do benefício em referência, resolvo concEdEr à servidora 
neiva Almeida de miranda, 45 (quarenta e cinco) dias de LIcEnÇA-
PrÊmIo Por AssIduIdAdE, referente ao 1º (primeiro) quinquênio, 
compreendido no período aquisitivo de 01.02.1993 a 31.01.1998, para 
gozo no interstício de 28.11.2019 a 11.01.2020, em conformidade com o 
artigo 77, da Lei nº 351, de 13 de janeiro de 1992, c/c o artigo 212, inciso I,  
da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007.

não faz jus ao 2º (segundo) quinquênio, em vista de ter 
completado o período aquisitivo de efetivo exercício, após 12 de fevereiro 
de 1999, conforme estabelecido no artigo 212, da Lei nº 1.818, de 23 de 
agosto de 2007.

Gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 09 
de dezembro de 2019.

Edson cAbrAL dE oLIVEIrA
secretário de Estado da Administração

EXTRATOS DE REMANEJAMENTO DE FUNÇÃO

Com base na manifestação da Junta Médica Oficial do Estado, 
concede ao (à) requerente remanejamento de função, com base no que 
dispõe o art. 24, da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007.

nº sErVIdor mAtrÍcuLA cArGo ProcEsso PErÍodo

1 AndrEA JsoE dE mAttos 
cALIArI 1223780-1 ProfEssor dA EducAÇÃo 

bÁsIcA 2018/27000/003679 07.11.2019 a 
04.05.2020

2 AntonIo sILVA dIAs 581772-2 AGEntE dE PoLIcIA 2019/31000/001142 15.11.2019 a 
12.05.2020

3 dJAcI rEIs GomEs morAIs 662589-2 ProfEssor normALIstA 2019/27000/020522 14.11.2019 a 
11.05.2020

4 EdErson dos rEIs soArEs 1068547-7 ProfEssor normALIstA 2019/27000/017579 04.11.2019 a 
02.03.2020

5 ELIAnE dE sousA ALVEs 1150383-1 tEcnIco Em EnfErmAGEm 2019/30550/010211 18.11.2019 a 
15.05.2020

6 EVA ALVEs dE AmorIm 818450-3 AuXILIAr dE sErVIcos GErAIs 2019/27000/020284 28.11.2019 a 
25.02.2020

7 EVAnIA dE oLIVEIrA 934085-2 ProfEssor dA EducAÇÃo 
bÁsIcA 2015/27000/011286 28.11.2019 a 

25.05.2020

8 EVIucILEnE GomEs mAtos 
ALVEs  627309-3 ProfEssor dA EducAÇÃo 

bÁsIcA 2019/23000/002535 09.11.2019 a 
06.05.2020

9 JAnEtE LAzArA LucAs 
dE LImA 929302-3 ProfEssor dA EducAÇÃo 

bÁsIcA 2019/27000/016907 27.11.2019 a 
25.01.2020

10 JosILEnE LuIz sAntos 1141112-2 ProfEssor dA EducAÇÃo 
bÁsIcA 2019/27000/014868 11.11.2019 a 

08.05.2020

11 KEdmA bAtIstA sAntAnA 
rocHA 890409-3 ProfEssor dA EducAÇÃo 

bÁsIcA 2015/27000/011896 22.11.2019 a 
19.05.2020

12 LEAn KLEbIsson soArEs 
LoPEs 859622-2 ProfEssor dA EducAÇÃo 

bÁsIcA 2019/23000/002532 22.11.2019 a 
19.05.2020

13 LucILEnE ALVEs costA 582429-2 ProfEssor dA EducAÇÃo 
bÁsIcA 2019/23000/002538 27.11.2019 a 

24.05.2020

14 mArIA ALIcE dE AndrAdE 893393-3 ProfEssor dA EducAÇÃo 
bÁsIcA 2017/27000/000837 07.11.2019 a 

04.02.2020

15 mArIA AmELIA nunEs 
bEzErrA 522809-1 AuXILIAr dE sErVIcos 

GErAIs cA 2018/23000/003091 13.11.2019 a 
11.01.2020

16 mArIA AntonIA dELLE 
VEdoVE  39333-2 ProfEssor dA EducAÇÃo 

bÁsIcA 2018/27000/006900 16.11.2019 a 
13.05.2020

17 mArIA ArLEtE dE sousA 
GomEs 311598-7 ProfEssor dA EducAÇÃo 

bÁsIcA 2019/23000/001839 30.11.2019 a 
28.01.2020

18 mArIA bErnAdEtE dE mELLo 
dAmAs  108045-2 ProfEssor dA EducAÇÃo 

bÁsIcA 2019/23000/002545 29.11.2019 a 
26.05.2020

19 nArA HELIA PArEntE sAntos 654611-2 ProfEssor dA EducAÇÃo 
bÁsIcA 2017/23000/002960 18.11.2019 a 

15.05.2020

20 rosAnGELA dE LImA do 
nAscImEnto  539536-1 ProfEssor dA EducAÇÃo 

bÁsIcA 2017/27000/016073 26.11.2019 a 
23.05.2020

21 sAbrInA dLIzAndro 
tImotHEo dE sousA frEItAs 131699-2 ProfEssor dA EducAÇÃo 

bÁsIcA 2019/23000/002536 09.10.2019 a 
05.04.2020

22 sAmYrA mAYArA dA sILVA 
bEzErrA cArVALHo  1113003-1 ProfEssor dA EducAÇÃo 

bÁsIcA 2019/27000/018934 18.11.2019 a 
16.01.2020

23 sEbAstIAo dIVIno AIrEs 
LoPEs  219992-2 ProfEssor normALIstA 2019/23000/002534 22.11.2019 a 

19.05.2020

24 sELmA GArdEnE fLorEncIo 
mourA ALmEIdA  766917-2 AuXILIAr dE EnfErmAGEm 2019/30550/009003 01.12.2019 a 

28.05.2020

25 VALErIA mArtIns dE souzA 
mAcEdo 783370-1 ProfEssor dA EducAÇÃo 

bÁsIcA 2019/23000/002533 13.11.2019 a 
10.05.2020

26 VILAnI PErEIrA AbrEu sILVA 637406-3 ProfEssor normALIstA 2019/27000/011339 18.11.2019 a 
15.05.2020

PALmAs, 5 de dezembro de 2019.

Edson cAbrAL dE oLIVEIrA
secretário de Estado da Administração

DESPACHO DE REMANEJAMENTO DE FUNÇÃO N° 6453/2019/GASEC

ProcEsso nº: 2019/27000/007231
IntErEssAdo(A): KLEbEr GomEs dA sILVA
Assunto: Indeferimento de remanejamento de função
cArGo: Professor da Educação básica
mAtrÍcuLA nº: 1202944/1
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes
LotAÇÃo: colégio Estadual raimundo Alencar Leão
munIcÍPIo: GuArAÍ

Acolho o despacho nº 13438, de 29 de novembro de 2019, 
da Junta Médica Oficial do Estado, para, tomando-o como fundamento, 
IndEfErIr o pedido de remanejamento de função, haja vista a 
existência de concessão de licença para tratamento de saúde no mesmo 
período em que se efetivaria tal remanejamento.

GAbInEtE do sEcrEtÁrIo dA AdmInIstrAÇÃo, em 
Palmas, aos 03 de dezembro de 2019.

Edson cAbrAL dE oLIVEIrA
secretário de Estado da Administração
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DESPACHO DE REMANEJAMENTO DE FUNÇÃO N° 6454/2019/GASEC

ProcEsso nº: 2016/23000/000845
IntErEssAdo(A): GEIzA mArIA AzEVEdo dE sousA GuILHErmE
cArGo: Professor normalista
mAtrÍcuLA nº: 490912/2
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes
LotAÇÃo: APAE - Escola Esp Integração de Palmas
munIcÍPIo: PALmAs
Assunto: Indeferimento de remanejamento de função

Acolho o despacho nº 13536, de 29 de novembro de 2019, 
da Junta Médica Oficial do Estado, para, tomando-o como fundamento, 
IndEfErIr o pedido de remanejamento de função, haja vista a 
existência de concessão de licença para tratamento de saúde no mesmo 
período em que se efetivaria tal remanejamento.

GAbInEtE do sEcrEtÁrIo dA AdmInIstrAÇÃo, em 
Palmas, aos 03 de dezembro de 2019.

Edson cAbrAL dE oLIVEIrA
secretário de Estado da Administração

DESPACHO DE REMANEJAMENTO DE FUNÇÃO N° 6455/2019/GASEC

ProcEsso nº: 2015/27000/010530
IntErEssAdo(A): EVA dE souzA rIbEIro
Assunto: Indeferimento de remanejamento de função
cArGo: Professor da Educação básica
mAtrÍcuLA nº: 277475/2
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes
LotAÇÃo: Esc Est Hercília carvalho da silva
munIcÍPIo: GuruPI

Acolho o despacho nº 14169, de 29 de novembro de 2019, 
da Junta Médica Oficial do Estado, para, tomando-o como fundamento, 
IndEfErIr o pedido de remanejamento de função, em virtude de o 
requerimento ter sido protocolado 22 (vinte e dois) dias, após o início 
do remanejamento de função, em descumprimento ao prazo de cinco 
dias uteis, contados da data do afastamento do(a) servidor(a), consoante 
preconiza o art. 6, parágrafo único da Instrução normativa Geral n. 
02/2009.

GAbInEtE do sEcrEtÁrIo dA AdmInIstrAÇÃo, em 
Palmas, aos 03 de dezembro de 2019.

Edson cAbrAL dE oLIVEIrA
secretário de Estado da Administração

DESPACHO DE REMANEJAMENTO DE FUNÇÃO N° 6456/2019/GASEC

ProcEsso nº: 2019/30550/008946
IntErEssAdo(A): InGrId cAroLInE PontEs dA sILVA AmorIm
Assunto: Indeferimento de remanejamento de função
cArGo: técnico em Enfermagem
mAtrÍcuLA nº: 1037544/3
ÓrGÃo: secretaria da saúde
LotAÇÃo: 017. sEmconArA2 - semus - convênio - Aragominas
munIcÍPIo: ArAGomInAs

Com base na manifestação da Junta Médica Oficial do Estado, 
nos termos do Parecer médico nº 274, de 28 de novembro de 2019, 
IndEfIro a solicitação de remanejamento de função previsto no art. 24, 
da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, formulado pelo(a) servidor(a) em 
referência, haja vista que  as limitações físicas e/ou mentais, apresentadas 
pelo(a) mesmo(a), não inviabiliza(m) o exercício das funções inerentes 
ao cargo que ora ocupa.

GAbInEtE do sEcrEtÁrIo dA AdmInIstrAÇÃo, em 
Palmas, aos 03 de dezembro de 2019.

Edson cAbrAL dE oLIVEIrA
secretário de Estado da Administração

DESPACHO DE REMANEJAMENTO DE FUNÇÃO N° 6457/2019/GASEC

ProcEsso nº: 2019/23000/002478
IntErEssAdo(A): AnGELA mArInHEIro rodrIGuEs
Assunto: Indeferimento de remanejamento de função
cArGo: Professora da Educação básica
mAtrÍcuLA nº: 31772/2
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes
LotAÇÃo: colégio Estadual Presidente castelo branco
munIcÍPIo: doIs IrmÃos

Com base na manifestação da Junta Médica Oficial do Estado, 
nos termos do Parecer médico nº 257, de 08 de novembro de 2019, 
IndEfIro a solicitação de remanejamento de função previsto no art. 24, 
da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, formulado pelo(a) servidor(a) em 
referência, haja vista que  as limitações físicas e/ou mentais, apresentadas 
pelo(a) mesmo(a), não inviabiliza(m) o exercício das funções inerentes 
ao cargo que ora ocupa.

GAbInEtE do sEcrEtÁrIo dA AdmInIstrAÇÃo, em 
Palmas, aos 03 de dezembro de 2019.

Edson cAbrAL dE oLIVEIrA
secretário de Estado da Administração

JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO

EXTRATOS DE LICENÇAS MÉDICAS DEFERIDAS

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: Agência tocantinense de regulação, controle 
e fiscalização de serviços Públicos

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 935429/1 monIcA AzEVEdo 
dos rEIs

AuXILIAr 
AdmInIstrAtIVo

Licença para tratamento de saúde 
(Prorrogação)

14/11/2019 a 
28/11/2019

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: Agência tocantinense de transportes e obras

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 750338/3 JosE cArLos 
mourA dA sILVA motorista Licença para tratamento de saúde 

(Prorrogação)
08/11/2019 a 
06/01/2020

2 476680/2 mArIA JoVELInA 
ALmEIdA dA cruz

Auxiliar de serviços 
Gerais

Licença para tratamento de saúde 
(Prorrogação)

12/11/2019 a 
10/01/2020

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: Agência de defesa Agropecuária do Estado do 
tocantins

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 930640/5 AnA mArIA bArros 
sIquEIrA

Assistente 
Administrativo

Licença para tratamento de saúde 
(Prorrogação)

20/11/2019 a 
19/12/2019

2 221020/2 durVAL PrAdo 
fILHo

Inspetor de defesa 
Agropecuária Licença para tratamento de saúde 11/11/2019 a 

10/12/2019

3 1062530/6 KAtIucIA oLIVEIrA Assistente 
Administrativo Licença para tratamento de saúde 18/11/2019 a 

02/12/2019

4 11187085/1 mArcIo mILHomEm 
dA sILVA

Assistente 
Administrativo

Licença para tratamento de saúde 
(Prorrogação)

01/11/2019 a 
30/11/2019

5 843596/2 mArcondEs 
PErEIrA brAGA

fiscal de defesa 
Agropecuária Licença para tratamento de saúde 16/10/2019 a 

14/11/2019

6 843596/2 mArcondEs 
PErEIrA brAGA

fiscal de defesa 
Agropecuária

Licença para tratamento de saúde 
(Prorrogação)

15/11/2019 a 
12/05/2020

7 968940/2 mArIA nEuzA 
bELEzA bArros

Auxiliar 
Administrativo

Licença para tratamento de saúde 
(Prorrogação)

03/11/2019 a 
13/11/2019

8 11233680/1 rAYdLEno mAtEus 
tAVArEs

Inspetor de defesa 
Agropecuária Licença para tratamento de saúde 14/11/2019 a 

28/11/2019

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: departamento Estadual de trânsito

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 55028/2    
KArLA dAIAnE 

dE sousA 
cAVALcAntE

Assistente 
Administrativo

Licença para tratamento de saúde 
(Prorrogação)

19/11/2019 a 
17/01/2020

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: Instituto de desenvolvimento rural do Estado 
do tocantins

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 11192615/1 sYntIA dIAs 
cErquEIrA Extensionista rural Licença para tratamento de saúde 

(Prorrogação)
31/10/2019 a 
29/11/2019

2 848107/5 VILmA JosE VAz 
AGuIAr Extensionista rural Licença para tratamento de saúde 13/11/2019 a 

10/02/2020
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ÓrGÃo dE LotAÇÃo: Instituto natureza do tocantins

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 1274325/1 AntonIo bAndEIrA costA 
E sILVA Inspetor de recursos naturais Licença para tratamento 

de saúde
29/10/2019 a 
07/11/2019

2 1265300/2 dEnIsE domInGos dos 
sAntos mArtIns Engenheiro Ambiental Licença para tratamento 

de saúde
11/11/2019 a 
08/02/2020

3 879384/2 JAndEr PInHEIro dE 
ALmEIdA técnico Agropecuário Licença para tratamento 

de saúde
22/11/2019 a 
01/12/2019

4 1217798/2 KLEnHA mArA bArros 
cAmArA Inspetor de recursos naturais Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
06/11/2019 a 
05/12/2019

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: Polícia militar do Estado do tocantins

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 323047/3   AntonIo mArtIns 
bArros Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
02/11/2019 a 
11/11/2019

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: Procuradoria-Geral do Estado

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 11217219/1 ALbA dA sILVA 
mEndoncA Auxiliar Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
18/11/2019 a 
02/12/2019

2 1052004/4 cAroLInA rodrIGuEs 
dos sAntos

Assessor Especializado de 
Procurador - PGE A Gestante - Inss 11/11/2019 a 

08/05/2020

3 391351/1 mArIA rAImundA ALVEs 
dA sILVA Auxiliar Administrativo

Licença motivo de 
doença em Pessoa da 
familia(Prorrogação)

24/11/2019 a 
23/12/2019

4 11174447/1 rosAnE dIAs borGEs 
costAntIn Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
11/11/2019 a 
20/11/2019

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: secretaria da Administração

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 1166735/2 AndrEIA GomEs 
fErrEIrA

Gerente de controle de 
Abastecimento

Licença para tratamento 
de saúde

04/11/2019 a 
18/11/2019

2 80552/7 HELEnA LAurA PInto dE 
cErquEIrA Assistente IV Licença para tratamento 

de saúde
04/11/2019 a 
14/11/2019

3 451001/9
mArGArEtH mEIrA 

rodrIGuEs dos 
sAntos

Assistente III Licença para tratamento 
de saúde

12/11/2019 a 
26/11/2019

4 1275119/1 PAuLA rEGInA 
EsPIndoLA dE mEnEzEs Assistente Administrativo Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
07/11/2019 a 
13/11/2019

5 926659/11 suELY LImA oLIVEIrA 
mAGALHAEs Assistente III Licença para tratamento 

de saúde
19/11/2019 a 
03/12/2019

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: secretaria da Agricultura, Pecuária e 
Aquicultura

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 48899/1    LucELIA sousA dIAs 
fArIAs Assistente Administrativo Licença maternidade 11/11/2019 a 

08/05/2020

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

  1 683623/2 AdELAIdEs PErEIrA 
dos sAntos Professor normalista Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
07/11/2019 a 
06/12/2019

   2 668981/1 AdrIAnA GomEs 
mourAo Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
29/10/2019 a 
26/01/2020

   3 801620/2 AdrIAnA mEnEsEs dE 
PAuLA ArAuJo Assistente Administrativo Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
01/11/2019 a 
12/11/2019

   4 492556/6 ALbA LucIA morEno 
rodrIGuEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

20/11/2019 a 
09/12/2019

   5 492556/2 ALbA LucIA morEno 
rodrIGuEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

20/11/2019 a 
09/12/2019

   6 11632828/2 ALdErInA dE souzA 
PErEIrA Auxiliar I A Gestante - Inss 27/10/2019 a 

23/04/2020

   7 803884/2 ALEAndro mIrAndA 
mAcHAdo

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

06/11/2019 a 
20/12/2019

   8 77851/3
ALInE APArEcIdA 

noGuEIrA 
ALbuquErquE

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

06/11/2019 a 
05/12/2019

   9 969683/5 AnA cLEIA LoPEs 
bArros tAVEIrA

Professor da Educação 
básica

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

07/11/2019 a 
21/12/2019

  10 882474/1 AnA mEIrE costA dE 
cArVALHo

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

08/11/2019 a 
06/01/2020

  11 1096788/5 AndErson LuIz dE 
JEsus E sILVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

11/11/2019 a 
08/02/2020

  12 187814/2 AntonIo cArLos 
GomEs PErEIrA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

21/10/2019 a 
19/11/2019

   13 524090/4 AntonIo cArLos m. 
sALEs Auxiliar de serviços Gerais Licença para tratamento 

de saúde
18/11/2019 a 
17/12/2019

   14 11667656/1 AntonIo LuIz turIbIo 
mEndEs Auxiliar I Licença para tratamento 

de saúde
07/11/2019 a 
21/11/2019

   15 986360/7 AntonIo mArco 
cAmArA VILA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

12/11/2019 a 
11/12/2019

   16 831223/2 cAmILA quEIroz 
GAmEIro

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

02/11/2019 a 
01/12/2019

   17 1239953/1 cArLos PrEscILIAno 
dE sAboIA nEto

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

08/11/2019 a 
07/12/2019

  18 1155130/1 cAroLInE stEPHAnIE 
AGuIAr

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

04/11/2019 a 
18/12/2019

   19 1230662/1 cAroLLInE dE cAstro 
ALVEs fEItosA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

08/11/2019 a 
07/12/2019

20 11675640/1 cAtIrInA PrYJ KrAHo Auxiliar I A Gestante - Inss 19/10/2019 a 
15/04/2020

21 849940/4 cLAudIA dE mourA 
nunEs

Professor da Educação 
básica

Licença motivo de 
doença em Pessoa da 
familia(Prorrogação)

20/11/2019 a 
19/12/2019

22 817275/4 cLAudIA rIcELLE 
ALmEIdA dE sAntAnA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

16/10/2019 a 
30/10/2019

23 1213482/1 cLEIsA HELEn JorGE 
PotEncIo

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

06/11/2019 a 
20/11/2019

24 1251309/1 cLEYton corrEA 
souzA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

11/11/2019 a 
10/12/2019

25 93261/2 crIstIAnE tErEzInHA 
VIdottI

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

18/11/2019 a 
02/12/2019

26 546784/2
dAnIErEs ALVEs dE 

ArAuJo cAstro 
bArbosA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

12/11/2019 a 
11/12/2019

27 509568/1 dELInAn sAntos sILVA Professor normalista Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

08/11/2019 a 
07/12/2019

28 693239/1 dErcY dA sILVA ArAuJo Professor normalista Licença para tratamento 
de saúde

18/11/2019 a 
17/12/2019

29 293341/1 dEurAcY cArnEIro 
GomEs Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
28/10/2019 a 
11/11/2019

30 846664/4 dEVILsA mEndEs d. 
sousA

Professor da Educação 
básica

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

19/10/2019 a 
17/11/2019

31 789930/3 dIArAmY mILHomEm 
fonsEcA ALVEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

20/11/2019 a 
19/12/2019

32 662589/2 dJAcI rEIs GomEs 
morAIs Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
14/11/2019 a 
13/12/2019

33 902254/12 dorILEnE ALVEs dA 
rocHA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

04/11/2019 a 
18/11/2019

34 1200240/1 ducIrEnE ALmEIdA dE 
sousA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

25/11/2019 a 
09/12/2019

35 1218328/1 EdImE rodrIGuEs 
PAntA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

04/11/2019 a 
03/12/2019

36 792060/1 EduArdo tAVArEs 
JunIor Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
03/11/2019 a 
22/11/2019

37 605624/2 ELIAnE dA sILVA 
cAmPos Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
05/11/2019 a 
04/12/2019

38 342870/1 EnALdo JosE mAIA 
JunIor

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

13/11/2019 a 
22/12/2019

39 331251/1 EusAmA rIbEIro 
noLEto Professor Assistente A Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
12/11/2019 a 
11/12/2019

40 1060910/5 EuzEbIo dA sILVA 
XErEntE Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
04/11/2019 a 
03/12/2019

41 49806/12 EVAnILdE bEnto 
GomEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

18/11/2019 a 
02/12/2019

42 1122460/1
fAbIAnE GErALdA 

ALVEs morEIrA 
cAIXEtA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

11/11/2019 a 
30/11/2019

43 90004/1 fAuzIA roGEs JordY Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

03/11/2019 a 
01/01/2020

44 583884/1 frAncIsco mIGuEL 
fErrEIrA dE AndrAdE

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

21/11/2019 a 
20/12/2019

45 11597585/2 GEssIcLA dA sILVA 
VIdAL

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

20/11/2019 a 
04/12/2019

  46 406410/2 IEdA mArIA sArAIVA 
sobrAL GomEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

15/11/2019 a 
14/12/2019

   47 54024/7 IrAILdEs tAVArEs dos 
sAntos

Professor da Educação 
básica A Gestante - Inss 17/10/2019 a 

13/04/2020

48 1053272/3 IrAnEIdE dA sILVA LImA Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

13/11/2019 a 
11/01/2020

49 781542/2 IsAbEL crIstInA 
fErrEIrA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

15/11/2019 a 
14/12/2019

50 11627123/2 IsAbEL mAurIcIo dE 
ArAuJo

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

13/11/2019 a 
27/11/2019

51 11521759/3 JAnE KELLY borGEs 
dA sILVA Professor Auxiliar II Licença para tratamento 

de saúde
14/11/2019 a 
28/11/2019

52 935259/9 JAnEtE mEdEIros dos 
sAntos Auxiliar I Licença para tratamento 

de saúde
14/11/2019 a 
28/11/2019

53 800688/2 JAnILzA cArVALHo dos 
sAntos

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

11/11/2019 a 
10/12/2019

54 11622040/2 JAquELInE mELo dE 
sousA Auxiliar I Licença para tratamento 

de saúde
06/11/2019 a 
15/11/2019

55 11524510/3 JAquELInE oLIVEIrA 
sILVA ALmEIdA Assistente em Educação Licença para tratamento 

de saúde
04/11/2019 a 
18/11/2019

56 930365/1 JoAquIm rodrIGuEs 
dE oLIVEIrA JunIor

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

10/11/2019 a 
08/01/2020

57 1257994/1 JordAnA morEIrA 
mILHomEm

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

10/09/2019 a 
19/10/2019

58 1257994/1 JordAnA morEIrA 
mILHomEm

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

20/10/2019 a 
18/12/2019

59 998269/3 JuLIEtA sILVA dE souzA 
nEtA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

22/11/2019 a 
21/12/2019

60 493822/3 JussIArA ALVEs 
cortEz sILVEIrA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

07/11/2019 a 
06/12/2019

61 972906/7 KAtHIAnnE cArnEIro 
borGEs cArVALHo

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

30/10/2019 a 
27/01/2020

62 1166727/1 KAYro HAIrY ArrAIs 
sILVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

25/10/2019 a 
08/12/2019

63 11676566/1 KEILA souzA dE 
ALmEIdA Auxiliar I Licença para tratamento 

de saúde
04/11/2019 a 
18/11/2019

64 955659/6
KELcYA fErnAndA 

cArVALHo dos sAntos 
fErnAndEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

13/11/2019 a 
12/12/2019
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65 87339/2 KELrY rEGInA PErEIrA 
oLIVEIrA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

18/10/2019 a 
05/11/2019

66 87339/2 KELrY rEGInA PErEIrA 
oLIVEIrA

Professor da Educação 
básica Licença maternidade 06/11/2019 a 

03/05/2020

67 1202944/1 KLEbEr GomEs dA 
sILVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

13/11/2019 a 
27/12/2019

68 375667/1 LEILA mArIA oLIVEIrA 
mEndEs Professor Assistente A Licença para tratamento 

de saúde
18/11/2019 a 
17/12/2019

69 493986/13 LELIA mArIA PIrEs 
costA LImA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

24/10/2019 a 
22/11/2019

70 1012347/4 LIdIA ELIzIArIA rozEno 
dE ALmEIdA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

22/11/2019 a 
20/01/2020

71 11525134/3 LorEnA VIEIrA torrEs Auxiliar I A Gestante - Inss 29/10/2019 a 
25/04/2020

72 594274/4 LourIELdA fErnAndEs 
ArrudA sousA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

13/11/2019 a 
12/12/2019

73 687320/4 LucELI dE sousA 
tAVArEs rIbEIro

Professor da Educação 
básica

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia  

(Prorrogação)

05/11/2019 a 
04/12/2019

74 99585/7 LucIAnA fErrEIrA 
dA sILVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

17/11/2019 a 
01/12/2019

75 766243/4 LucILEnE PErEIrA dos 
sAntos cruz Auxiliar de serviços Gerais Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
11/11/2019 a 
09/01/2020

76 202505/3 LucImAr sILVA 
nAscImEnto

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

13/11/2019 a 
12/12/2019

77 901225/3 LuzEnILdE cArdoso 
dA sILVA Auxiliar de serviços Gerais Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
12/11/2019 a 
11/12/2019

78 782017/5 LuzIEnE VALAdArEs dE 
souzA coELHo

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

12/11/2019 a 
10/01/2020

79 935340/2 LuzILEnE brIto dA 
sILVA mAscArEnHAs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

06/11/2019 a 
05/12/2019

80 438379/2 mAcIEL PErEIrA 
duArtE

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

04/11/2019 a 
13/12/2019

81 1212974/3 mArcIA crIstInA motA 
brAsILEIro

Professor da Educação 
básica

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

25/10/2019 a 
05/11/2019

82 1052691/6 mArcIA LoPEs PErEIrA Auxiliar I Licença para tratamento 
de saúde

14/11/2019 a 
28/11/2019

83 11566655/2 mArcIAnE rodrIGuEs Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

04/11/2019 a 
17/11/2019

84 842865/3 mArIA AmELIA fErrEIrA 
sousA ALVEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

27/10/2019 a 
25/11/2019

85 102109/1 mArIA dAs dorEs 
cALdAs dE mELo sILVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

08/11/2019 a 
07/12/2019

86 375849/1 mArIA dE fAtImA 
bArbosA dE sousA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
08/11/2019 a 
07/12/2019

87 716872/1 mArIA dE fAtImA 
frAncIscA tEbAs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

12/10/2019 a 
25/12/2019

88 1108573/3 mArIA dE JEsus 
oLIVEIrA AbrEu nunEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

08/11/2019 a 
17/12/2019

89 832586/1 mArIA do socorro dE 
JEsus oLIVEIrA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

05/11/2019 a 
24/11/2019

90 608455/1 mArIA do socorro 
fErrEIrA LImA soArEs Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
29/10/2019 a 
26/01/2020

91 396919/1 mArIA HELIEnE rIbEIro 
nunEs LImA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
29/10/2019 a 
27/11/2019

92 1062808/3 mArIA JosE AVELAr 
dA sILVA Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
22/11/2019 a 
19/02/2020

93                 
581589/6

mArIA rAImundA dos 
sAntos fErrEIrA monitor Educacional Licença para tratamento 

de saúde
14/10/2019 a 
28/10/2019

94 570210/3 mArIA sELEnE mourA 
dos sAntos

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

03/11/2019 a 
17/11/2019

95 484274/2 mArILEnE oLIVEIrA 
dos sAntos quEIroz

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

20/11/2019 a 
19/12/2019

96 296871/8 mArLEnE dA sILVA 
KLEPA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

18/11/2019 a 
02/12/2019

97 524363/3 mArLucI tAVArEs E 
sILVA cAmPos

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

10/11/2019 a 
29/11/2019

98 11561459/2 mAurA bErnArdInA 
ALmEIdA dos sAntos Auxiliar I A Gestante - Inss 25/10/2019 a 

21/04/2020

99 1235672/1 mAYAnnA ALVEs 
LucEnA rodrIGuEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

06/11/2019 a 
05/12/2019

100 1255231/3 mIcHELLE oLIVEIrA 
LoPEs mArtIns

Professor da Educação 
básica A Gestante - Inss 29/10/2019 a 

25/04/2020

101 887691/3 mILEnA bEzErrA 
cortEs sILVA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

04/11/2019 a 
23/11/2019

102 858459/6 nAIdE dA sILVA 
PImEntEL JunGLEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

24/11/2019 a 
23/12/2019

103 11494808/4 nAYrAnA oLIVEIrA 
frAncA

Professor da Educação 
básica A Gestante - Inss 17/10/2019 a 

13/04/2020

104 434684/1 nEILdE dos PAssos 
ALmEIdA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
13/11/2019 a 
11/01/2020

105 509179/1 nEIVA ALmEIdA dE 
mIrAndA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
11/11/2019 a 
25/11/2019

106 11683309/1 PAuLomA bAndEIrA dE 
ArAuJo Auxiliar I Licença para tratamento 

de saúde
05/11/2019 a 
19/11/2019

107 1117912/1 PoLLYAnnA fErrEIrA 
sobrInHo AzEVEdo

Professor da Educação 
básica

Licença motivo de 
doença em Pessoa da 
familia(Prorrogação)

13/11/2019 a 
22/11/2019

108 1244086/1 PrIscILA rodrIGuEs 
ALmEIdA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

11/10/2019 a 
25/10/2019

109 572618/4 rAquEL JEsus 
mAcHAdo

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

10/10/2019 a 
08/11/2019

110 572618/4 rAquEL JEsus 
mAcHAdo

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

09/11/2019 a 
08/12/2019

111 11173106/5 rEnAto nAscImEnto 
LAcErdA  GuImArAEs Analista em Educação Licença para tratamento 

de saúde
04/11/2019 a 
17/11/2019

112 909947/4 rItA LEudE dE sousA 
PErEIrA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde (Prorrogação)
14/11/2019 a 
23/11/2019

113 880179/4 robErto tAVArEs dE 
oLIVEIrA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

23/11/2019 a 
20/02/2020

114 484985/2 robErVAL dIAs dE 
oLIVEIrA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

30/10/2019 a 
28/12/2019

115 997733/3 rosE LYrIA cHAGAs 
costA AntunEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

14/11/2019 a 
13/12/2019

116 703658/2 rosEmArY PErEIrA 
dE sousA

Professor da Educação 
básica

Licença motivo de 
doença em Pessoa da 
familia(Prorrogação)

15/11/2019 a 
14/12/2019

117 614571/3 rosEmErI mInGHInI 
ArrudA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

13/11/2019 a 
11/01/2020

118 874600/5 rosI mErI mAdruGA 
rIbEIro

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

15/11/2019 a 
24/11/2019

119 812538/2 rosIAnE tAVArEs 
PArEntE fErrEIrA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

11/11/2019 a 
25/11/2019

120 1078062/7 rosILEnE sousA 
mourAo dA sILVA Auxiliar I Licença para tratamento 

de saúde
18/11/2019 a 
02/12/2019

121 299847/4 rosIrA LoPEs dA 
rocHA AYrEs Auxiliar de serviços Gerais Licença para tratamento 

de saúde
07/11/2019 a 
06/12/2019

122 380882/2 rutIrEnE mAtos 
fontInELEs Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
18/11/2019 a 
17/12/2019

123 435100/9 sAndrA mArIA GomEs 
ALVEs

Professor da Educação 
básica

Aguardando Auxilio doença 
- Inss

07/11/2019 a 
21/12/2019

124 620984/1 sAndrA sArAIVA LImA Professor da Educação 
básica

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

03/10/2019 a 
17/10/2019

125 299252/2
sEbAstIAnA mArIA 

LArAnJEIrA sAntIAGo 
WIcKErt

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

10/11/2019 a 
09/12/2019

  126 500115/2 sILVIA mArIA AmErIco 
fEItosA

Professor da Educação 
básica

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

11/11/2019 a 
26/11/2019

127 571201/1 sImonE corrEA dE 
sousA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

23/10/2019 a 
21/11/2019

128 764702/1 soLAnGE zuPELLI Professor normalista Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

08/11/2019 a 
07/12/2019

129 930110/3 sonIA mArIA costA 
mArInHo LImA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde

18/11/2019 a 
28/11/2019

130 612744/1 sonIA rEGInA bAstos 
sAntos dE oLIVEIrA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

16/11/2019 a 
15/12/2019

131 354366/2 suELI dE morAIs 
sAntos

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

08/11/2019 a 
06/01/2020

132 1218409/1 suELI rodrIGuEs 
ALcAntArA

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

06/11/2019 a 
04/01/2020

133 11495529/4 susAnA sILVA PoVoA 
ALbuquErquE monitor Educacional Licença para tratamento 

de saúde
24/11/2019 a 
08/12/2019

134        745940/2   tHELmA dE sousA 
VIAnA dA sILVA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
31/10/2019 a 
14/12/2019

135          636773/2   VALdIrEnE ALVEs dA 
costA Professor normalista Licença para tratamento 

de saúde
11/11/2019 a 
09/01/2020

136 478810/1 VAnusA morEIrA LEItE Professor normalista Licença para tratamento 
de saúde

18/11/2019 a 
17/12/2019

137 416761/1   VILmA PErEIrA dE mELo Professor Assistente A Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

08/11/2019 a 
22/11/2019

138 801784/1   YAnA dE sousA sAntos Professor da Educação 
básica

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

11/11/2019 a 
09/01/2020

139 689534/3 zuLEYKA bAndEIrA 
GuEdEs cArdoso

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento 
de saúde (Prorrogação)

13/11/2019 a 
12/12/2019

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: secretaria da fazenda e Planejamento

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 353118/1 sAndrA mArIA 
mArAnHAo morEIrA

Auditor fiscal da receita 
Estadual

Licença para tratamento 
de saúde

18/11/2019 a 
17/12/2019

2 11202734/4 sInEz bArros dA 
rocHA Assessor comissionado V Licença para tratamento 

de saúde
10/11/2019 a 
24/11/2019

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: secretaria da Infraestrutura, cidades e 
Habitação

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 68850/6    ELIELmA oLIVEIrA 
bEzErrA soArEs

Gerente de Administração 
da uGP

Licença para tratamento 
de saúde

15/11/2019 a 
29/11/2019

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: secretaria da saúde

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 469972/1 AdonIAs rIbEIro ALVEs Auxiliar de Enfermagem Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

11/10/2019 a 
25/10/2019

2 470792/1 ALbErtInA LInHArEs 
GALVAo JustIno

Auxiliar de serviços de 
saúde

Licença para tratamento de 
saúde (Prorrogação)

15/11/2019 a 
13/01/2020

3 997903/1 ALEssAndrA dE sousA 
fErrEIrA Auxiliar de Enfermagem Licença maternidade 19/11/2019 a 

16/05/2020

4 1242261/1
ALInE ALVEs 
dELmondEs 
fIGuEIrEdo

técnico em Enfermagem Licença para tratamento 
de saúde

14/08/2018 a 
11/11/2018

5 1084917/3 AmArILEs HIncHostE 
dE oLIVEIrA sAntAnA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
24/10/2019 a 
28/10/2019

6 11146990/4 AntonIA KAYLA tAVArEs 
bEzErrA coutInHo Enfermeiro A Gestante - Inss 04/11/2019 a 

01/05/2020

7 11674199/1 bArbArA ruItA czAPsKI Assistente em serviços de 
saúde II

Licença para tratamento 
de saúde

05/11/2019 a 
19/11/2019

8 1060678/3 cAroLInE sousA 
GuEdEs IWAmoto fisioterapeuta Licença para tratamento 

de saúde
11/11/2019 a 
30/11/2019

9 825648/1 cLAudIA fErrEIrA 
sAmPAIo

Assistente de serviços 
de saúde

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

05/11/2019 a 
22/11/2019

10 11533072/2 crIstIAnE dA sILVA 
GArcIA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
01/11/2019 a 
15/11/2019
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11 988434/1 dAnIELA rEzEndE 
PAssos terapeuta ocupacional Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
22/10/2019 a 
25/10/2019

12 1279289/2 dEusIVAnIA bAtIstA 
GLorIA Enfermeiro Aguardando Auxilio doença 

- Inss
01/11/2019 a 
30/11/2019

13 1279289/1 dEusIVAnIA bAtIstA 
GLorIA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
01/11/2019 a 
30/11/2019

14 1024230/1 EdnA GomEs bArbosA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 
de saúde

18/11/2019 a 
17/12/2019

15 985068/5 EdnA mArtIns EuGEnIo Assessor comissionado I Licença para tratamento 
de saúde

25/11/2019 a 
04/12/2019

16 828686/1 ELbEmIssE mAcIEL 
costA soArEs Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
04/11/2019 a 
13/12/2019

17 1192698/3 ELIAnE VIEIrA dA sILVA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 
de saúde

11/11/2019 a 
25/11/2019

18 747571/1 ELIzAnGELA bAtIstA 
rosA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
04/11/2019 a 
02/01/2020

19 1216457/1 ELLEn sArAIVA 
PInHEIro LImA Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
31/10/2019 a 
29/12/2019

20 168560/1 ELVIo mAcHAdo dA 
rocHA médico Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
08/11/2019 a 
06/01/2020

21 625829/2 ELzA mArIA dE JEsus sA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 
de saúde

11/11/2019 a 
09/01/2020

22 625829/3 ELzA mArIA dE JEsus sA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 
de saúde

11/11/2019 a 
09/01/2020

23 625829/3 ELzA mArIA dE JEsus sA técnico em Enfermagem Licença para tratamento de 
saúde (Prorrogação)

03/11/2019 a 
31/01/2020

24 1240536/1 frAncIcLEIdE sousA 
LImA dA mAtA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
16/10/2019 a 
25/10/2019

25 1240536/1 frAncIcLEIdE sousA 
LImA dA mAtA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
30/10/2019 a 
28/11/2019

26 1037544/3
InGrId cAroLInE 
PontEs dA sILVA 

AmorIm
técnico em Enfermagem Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
08/11/2019 a 
06/01/2020

27 72701/3 JAcIAnnY AmArAL 
mAcIEL requisitado Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
17/11/2019 a 
26/11/2019

28 571092/1
JAcquELAnE rEGIA 
GoncALVEs AmorIm 

dE mELo
cirurgião dentista Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
21/10/2019 a 
04/11/2019

29 1258354/1 JAnAInA GomEs dE 
souzA dA sILVA Assistente social Licença para tratamento 

de saúde
16/10/2019 a 
30/10/2019

30 241018/7 JAnILVA mArIA dA sILVA terapeuta ocupacional Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia

18/10/2019 a 
01/12/2019

31 158073/1 JoAo morEIrA dos 
sAntos médico Licença para tratamento 

de saúde
23/09/2019 a 
21/12/2019

32 1275682/3 JocILIAnA GomEs dA 
sILVA sAntos Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
29/10/2019 a 
12/11/2019

33 1275682/3 JocILIAnA GomEs dA 
sILVA sAntos Enfermeiro Aguardando Auxilio doença 

- Inss
13/11/2019 a 
27/11/2019

34 161801/4 JordAnA borGEs dE 
AzEVEdo Assistente social Licença para tratamento 

de saúde
12/11/2019 a 
26/11/2019

35 11616776/2 JosE cAmPos dA sILVA Porteiro Licença para tratamento 
de saúde

06/11/2019 a 
16/11/2019

36 1204904/1 JosIAnE APArEcIdA 
fErrEIrA Assistente social Licença para tratamento 

de saúde
28/10/2019 a 
11/11/2019

37 848030/3 JosILEnE tAVArEs 
bArbosA dos sAntos Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
04/11/2019 a 
02/01/2020

38 1119451/1 JoYcE VILArIns sAntos 
soArEs Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
16/10/2019 a 
04/11/2019

39 11627930/2 KAmYLLA LHAYs dA 
costA Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
11/11/2019 a 
25/11/2019

40 1005863/2 LAIAnY ALVEs dE 
oLIVEIrA tEodoro Gestor Público Licença para tratamento 

de saúde
18/10/2019 a 
22/10/2019

41 1137760/1 LEILA mELo ArAuJo 
rodrIGuEs técnico em Enfermagem Licença maternidade 03/11/2019 a 

30/04/2020

42 1157876/2 LILLIAn cAroLYnE 
fLorEs brIto Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
12/11/2019 a 
26/11/2019

43 11138530/1 LorEnA GuImArAEs 
corrEA LImA dIAs fonoaudiólogo Licença para tratamento 

de saúde
05/11/2019 a 
04/12/2019

44 936665/1 LucIAnA dA sILVA 
rIbEIro Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
12/11/2019 a 
26/11/2019

45 11457562/2
LucIAnA PAtrIcIA 

PErEIrA brAndAo 
fErnAndEs

farmacêutico Licença maternidade 25/10/2019 a 
21/04/2020

46 1082639/2 LucIEnE ALVEs 
fonsEcA técnico em Enfermagem Licença maternidade 05/11/2019 a 

02/05/2020

47 947833/2 LucILEnE PInHEIro E 
sILVA EVAnGELIstA Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
01/11/2019 a 
15/11/2019

48 11139722/1 LucImEIrE bArbosA 
dos sAntos técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
10/11/2019 a 
23/11/2019

49 11551011/3 LucIrEnE rodrIGuEs 
sAntAnA

Auxiliar em serviços de 
saúde I A Gestante - Inss 12/11/2019 a 

09/05/2020

50 972499/2 LusILEnE dELmondEs 
dA costA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
14/11/2019 a 
13/12/2019

51 972499/3 LusILEnE dELmondEs 
dA costA técnico em Enfermagem Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
14/11/2019 a 
13/12/2019

52 11205180/2 LuzIAnE ALVEs sousA 
mourA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
18/10/2019 a 
01/11/2019

53 11144777/1 LuzIVAn ALVEs dE 
AGuIAr Psicólogo Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
31/10/2019 a 
29/12/2019

54 61247/1 mAGnA PErEIrA dE 
ArAuJo Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
07/11/2019 a 
21/11/2019

55 188132/1 mArIA dE nAzArE sILVA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 
de saúde

14/11/2019 a 
13/12/2019

56 237246/1 mArIA GrAcI rocHA 
dA sILVA

Auxiliar de serviços de 
saúde

Licença para tratamento 
de saúde

13/11/2019 a 
10/02/2020

57 1018485/3 mArIA IVonE mAtHEus 
rodrIGuEs Assistente social Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
09/11/2019 a 
08/12/2019

58 787301/1 mArIA suELAnE 
bArbosA Auxiliar de serviços Gerais Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
03/11/2019 a 
17/11/2019

59 939356/1 mArInEI LEmEs LEAL dE 
mArquE Auxiliar de Enfermagem Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
06/11/2019 a 
15/11/2019

60 654696/3 mArInEtE rodrIGuEs 
dA sILVA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
18/11/2019 a 
16/01/2020

61 547120/2 mAronItA fErrEIrA dE 
ArAuJo técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
22/10/2019 a 
20/11/2019

62 712751/2 mArY sHELLEY dE 
LAcErdA costA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
10/11/2019 a 
24/11/2019

63 985858/1 moEmA dA costA 
bArros médico Licença para tratamento 

de saúde
30/10/2019 a 
28/11/2019

64 1180029/1 PALomA GrAcIAno dE 
cArVALHo mourA Psicólogo Licença para tratamento 

de saúde
01/11/2019 a 
08/11/2019

65 1180029/1 PALomA GrAcIAno dE 
cArVALHo mourA Psicólogo Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
09/11/2019 a 
08/12/2019

66 11650419/1 PAuLA frAncInEt dE 
morAIs médico Licença para tratamento 

de saúde
11/11/2019 a 
25/11/2019

67 490201/5 PAuLo AntonIo 
rodrIGuEs GouVEIA médico Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
24/11/2019 a 
21/05/2020

68 1212486/1 rosAnGELA nEVEs 
mourAo mEndEs técnico em Enfermagem Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
17/11/2019 a 
16/12/2019

69 1117378/1 rosEmbErG sArAIVA 
do nAscImEnto técnico em Laboratório Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
26/09/2019 a 
24/11/2019

70 940942/4 rosIrEnE dos sAntos 
ALcAnfor

Assistente de serviços 
de saúde

Licença para tratamento 
de saúde

13/10/2019 a 
11/11/2019

71 1056891/1 rosIVAn ArAuJo brIto 
fErrEIrA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
11/11/2019 a 
10/12/2019

72 558233/4 rosIVAn coELHo 
dA sILVA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
07/11/2019 a 
21/11/2019

73 995608/1 sALVIA mAGALHAEs 
cArVALHo Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
14/11/2019 a 
13/12/2019

74 500589/1 sELVInA dE oLIVEIrA 
sILVA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
30/09/2019 a 
29/10/2019

75 279812/2 tAtIAnA GArcIA dA 
motA Enfermeiro Licença para tratamento 

de saúde
05/11/2019 a 
03/01/2020

76 962822/2 tAtIAnE otonI rIbEIro 
morAIs Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
07/11/2019 a 
09/11/2019

77 515362/2 tHErEzInHA dE JEsus 
LImA dE bonI médico Licença para tratamento 

de saúde
04/11/2019 a 
03/12/2019

78 11530464/3 VALdEcI PErEIrA dE 
oLIVEIrA

Assistente em serviços 
de saúde I

Licença para tratamento 
de saúde

13/11/2019 a 
27/11/2019

79 1186965/1 VALdIrEnE bArbosA 
LImA técnico em Enfermagem Licença motivo de doença 

em Pessoa da familia
13/11/2019 a 
02/12/2019

80 573623/2 VAndErLucIA mArtIns 
costA LImA Auxiliar de Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
31/10/2019 a 
09/12/2019

81 11237570/1 WAndErson cArVALHo 
modEsto

técnico em segurança do 
trabalho

Licença para tratamento 
de saúde

03/11/2019 a 
17/12/2019

82 1128469/1 WELLEn rodrIGuEs 
VILAnoVA técnico em Enfermagem Licença para tratamento 

de saúde
01/11/2019 a 
30/11/2019

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: secretaria da segurança Pública

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 11589329/1 dAIsE rodrIGuEs 
tEIXEIrA delegado de Polícia civil Licença maternidade 02/11/2019 a 

29/04/2020

2 503773/1 EduArdo morAIs 
ArtIAGA delegado de Polícia civil Licença para tratamento 

de saúde
09/10/2019 a 
06/01/2020

3 1035444/1 EunIcE oLIVEIrA dE 
AnuncIAcAo Agente de necrotomia Licença para tratamento 

de saúde
18/11/2019 a 
17/12/2019

4 93170/1 GILdA mArtIns dE 
oLIVEIrA Agente de Polícia Licença para tratamento 

de saúde
04/11/2019 a 
02/01/2020

5 648088/2 IVAcILdEs GoncALVEs 
sobrInHA dE souzA Assistente Administrativo

Licença motivo de doença 
em Pessoa da familia 

(Prorrogação)
20/11/2019 a 
18/01/2020

6 612458/2 JosELIEnE dE sA 
dA sILVA Perito Oficial - Área 7 Licença para tratamento 

de saúde
13/11/2019 a 
12/12/2019

7 625027/1 mArcos EubEr mELo 
dos sAntos Agente de Polícia Licença para tratamento 

de saúde
22/11/2019 a 
06/12/2019

8 370050/4 mArIA dA concEIcAo 
cArVALHo rodrIGuEs Auxiliar de serviços Gerais Licença para tratamento 

de saúde
08/11/2019 a 
22/11/2019

9 658483/1 mArIA dA cruz rAmos 
dA sILVA mAtos Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
11/11/2019 a 
10/12/2019

10 56045/1
nubIA mArtIns 

GoncALVEs sILVA 
ArAuJo

Agente de Polícia Licença para tratamento de 
saúde (Prorrogação)

15/11/2019 a 
14/12/2019

11 11590580/1
PAtrIcIA cAbrAL 

fErrEIrA dA sILVA 
fIGuEIroA

Agente de necrotomia Licença maternidade 31/10/2019 a 
27/04/2020

12 11232641/1 PAuLA ErLI costA Assistente Administrativo Licença para tratamento 
de saúde

05/09/2019 a 
19/09/2019

13 617171/5 rAImundo PErEIrA 
frAGA mIrAndA Auxiliar de serviços Gerais Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
10/11/2019 a 
08/01/2020

14 11155370/1 robErto mAGALHAEs 
dE morAEs motorista Licença para tratamento 

de saúde
01/02/2019 a 
27/11/2019

15 117216/4 sAndrA mELo dE 
oLIVEIrA Administrador Licença para tratamento 

de saúde
05/11/2019 a 
04/12/2019

16 979410/3 tHAYzA nErEs 
tomAzEttI dE sEnA

Analista técnico-
Administrativo

Licença para tratamento de 
saúde (Prorrogação)

01/10/2019 a 
29/12/2019

17 515362/4 tHErEzInHA dE JEsus 
LImA dE bonI Perito Oficial - Área 14 Licença para tratamento 

de saúde
04/11/2019 a 
03/12/2019

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: secretaria da cidadania e Justiça

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 639634/4 bEAtrIz PErEIrA dos 
sAntos sousA Auxiliar Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
14/11/2019 a 
13/12/2019

2 124919/4 crIstIAnE GomEs dE 
ArAuJo Assistente Administrativo Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
22/11/2019 a 
19/02/2020

3 441627/2 ELAInE coELHo dA 
rocHA Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
11/11/2019 a 
10/12/2019

4 11224312/1 GLAucIEnE dE AGuIAr 
AVELIno borGEs Assistente Administrativo Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
17/11/2019 a 
15/01/2020

5 947742/3 HELcIVAnIA dIAs 
sAntos

técnico em defesa do 
consumidor

Licença para tratamento de 
saúde (Prorrogação)

14/11/2019 a 
13/12/2019
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6 11583975/1 LEAndro GoncALVEs 
dE brIto Agente de Execução Penal Licença para tratamento 

de saúde
29/10/2019 a 
12/11/2019

7 463611/1 LucIEnE rIcArdo 
mArtIns do AmArAL Assistente Administrativo Licença para tratamento 

de saúde
19/11/2019 a 
18/12/2019

8 11230320/1 mArcIo noGuEIrA motA Agente de segurança 
socioeducativo

Licença para tratamento 
de saúde

15/10/2019 a 
29/10/2019

9 11585358/1 mArcos rodrIGuEs 
Porto Agente de Execução Penal Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
02/11/2019 a 
31/12/2019

10 1159941/2 PEdro HEnrIquE dos 
sAntos GouVEIA Agente de Execução Penal Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
09/11/2019 a 
07/01/2020

11 1115685/2 VALdo frAncA 
bArbosA

Agente de segurança 
socioeducativo

Licença para tratamento 
de saúde

24/10/2019 a 
02/11/2019

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: secretaria do trabalho e desenvolvimento 
social

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 1290355/1 cArLEssAndro sILVA 
dE souzA fotógrafo Licença para tratamento 

de saúde
05/11/2019 a 
02/02/2020

2 899863/1 tHAIs fErrEIrA dE 
brIto Assistente Administrativo Licença para tratamento de 

saúde (Prorrogação)
04/11/2019 a 
23/11/2019

PALmAs, 05 de dezembro de 2019.

dr. mÁrcIo robErto KnEWItz
Presidente da Junta Médica Oficial do Estado

EXTRATOS DE LICENÇAS MÉDICAS INDEFERIDAS

ÓrGÃo dE LotAÇÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes

nº mAtrÍcuLA sErVIdor cArGo tIPo dE LIcEnÇA PErÍodo

1 656632/3 cLEonE rAmos 
dornELEs

Professor da Educação 
básica

Licença para tratamento de 
saúde (Prorrogação)

25/10/2019 a 
22/01/2020

PALmAs, 05 de dezembro de 2019.

dr. mÁrcIo robErto KnEWItz
Presidente da Junta Médica Oficial do Estado

SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 088/2016

o sEcrEtÁrIo dA cIdAdAnIA E JustIÇA, HEbEr LuIs 
fIdELIs fErnAndEs, nomeado por meio do Ato Governamental nº 
195 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.291 em 01/02/2019, 
consoante no disposto no artigo 42, §1º, incisos I, II e IV da constituição 
do Estado, e em obediência ao disposto no artigo 55, inc. III, c/c art. 65, 
§8°, da Lei nº 8.666/93, resolve APostILAr o termo de contrato nº 
088/2016, constante no bojo dos autos nº 2016.17010.002028, celebrado 
entre a sEcrEtArIA dA cIdAdAnIA E JustIÇA com o senhores 
ANDRE LUIS FONTENELA E ANA GRECIA ALMEIDA, com a finalidade 
de promover o reajuste contratual de acordo com o a cláusula quinta, do 
referido contrato fls. 92/100,  tendo como base o IGPM - Índice Nacional 
de Preços do mercado no período de novembro de 2018 a outubro  de 
2019 que totalizou um aumento de 3,17%, passando o valor mensal de 
r$ 7.000,00 (sete mil reais), para r$ 7.221,66 (sete mil e duzentos e vinte 
e um reais e sessenta e seis centavos), a partir de novembro de 2019.

Palmas-to, 09 de dezembro de 2019.

Heber Luis fidelis fernandes
secretário da cidadania e Justiça

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 138/2018

o sEcrEtÁrIo dA cIdAdAnIA E JustIÇA, HEbEr LuIs 
fIdELIs fErnAndEs, nomeado por meio do Ato Governamental nº 
579 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.095 em 19/04/2018, 
consoante no disposto no artigo 42, §1º, incisos I, II e IV da constituição do 
Estado, e em obediência ao disposto no artigo 55, inc. III, c/c art. 65, §8°, 
da Lei nº 8.666/93, resolve APostILAr o termo de contrato nº 138/2018, 
constante no bojo dos autos nº 2018.17010.00710, celebrado entre a 
sEcrEtArIA dE cIdAdAnIA E JustIÇA com e a srª  mArIA HELEnA 
DE ANDRADE, com a finalidade de promover o reajuste contratual de 
acordo com a variação do IGPm, no período de novembro de 2018 a 
outubro de 2019 em 3,17%, passando o valor mensal de r$ 3.100,00 
(três mil e cem reais), para r$ 3.198,16 (três mil cento e noventa e oito 
reais e dezesseis centavos), a partir de novembro de 2019.

Palmas -to, 09 de dezembro de 2019.

Heber Luis fidelis fernandes
secretário da cidadania e Justiça

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 69/2019

ProcEsso: 2019/17010/00147
contrAto: 69/2019
contrAtAntE: secretaria da cidadania e Justiça.
contrAtAdA: Valadares comercial LtdA. 
cnPJ: 33.572.793/0004-15
obJEto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de material 
de consumo (areia, brita e cimento), para atender as necessidades da 
secretaria da cidadania e Justiça, no prazo e nas condições a seguir 
ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico n° 083/2019, com motivação 
e finalidade descritas no Projeto Básico e/ou Termo de Referência do 
órgão requisitante, com recursos do convênio sIconV n° 822739/2015.
modALIdAdE: Pregão Eletrônico n° 083/2019.
VALor totAL: r$ 139.854,83 (cento e trinta e nove mil oitocentos e 
cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos)
fIrmAdo Em: 09/12/2019
VIGÊncIA: o contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos 
créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a 
utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
dotAÇÃo orÇAmEntÁrIA: 17010.06.421.1160.2347.0000
nAturEzA dA dEsPEsA: 33.90.30
fontE: 0225002696
sIGnAtÁrIos: Heber Luís fidelis fernandes, pela contratante e 
Wanderley sacramento de sousa pela contratada.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E ESPORTES

PORTARIA-SEDUC Nº 2834, DE 04 DE DEzEMbRO DE 2019.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 42,  
§1º, incisos II e IV, da constituição do Estado do tocantins, resolve:

rEVoGAr

a PortArIA-sEduc nº 2232, de 13 de setembro de 2019, publicada na 
Edição nº 5.443 do Diário Oficial do Estado.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 2841, DE 05 DE DEzEMbRO DE 2019.

A sEcrEtArIA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 42, 
§1º, inciso I, II e IV, da constituição do Estado do tocantins, e ainda, com 
fulcro na Lei federal nº 8.666 e demais legislações correlatas, rEsoLVE:

Art. 1º designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de fiscal de convênio, bem como 
seu respectivo substituto, para os casos de impedimentos e afastamentos 
legais do titular, Processo Administrativo nº 2019/27000/018636, do 
contrato/documento equivalente elencado a seguir:

fIscAL dE 
conVÊnIo

substItuto dE fIscAL 
dE conVÊnIo conVÊnIo concEdEntE conVEnEntE obJEto

EdnILson costA 
oLIVEIrA JunIor

mAtrÍcuLA 
funcIonAL nº 

1163973-1

JurAndI dA 
concEIÇÃo bArbosA
mAtrÍcuLA funcIonAL 

nº 882050-3

162/2019

sEcrEtArIA 
dA EducAÇÃo, 
JuVEntudE E 

EsPortEs

PrEfEIturA 
munIcIPAL dE 
sAntA rItA do 

tocAntIns

AmPLIAÇÃo do 
EstÁdIo dE 

futEboL sEbAstIÃo 
fAcundEs mAcHAdo 

- mAcHAdÃo 

Art. 2º são atribuições do fiscal de convênio:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas no termo de convênio;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinaram os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar 
por escrito à Gerência de convênios e contratos sobre tais eventos;

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório 
à Gerência de convênios e contratos para ciência e apreciação das 
providências;

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do convênio;
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V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto, antes do final da sua vigência, logo 
após encaminhar para a Gerência de convênios e contratos para as 
devidas providências;

VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e/ou recebimento dos materiais;

VIII - observar a execução do convênio, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

IX - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de 
relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual;

X - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou 
substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do convênio 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições e contrários.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 2845, DE 05 DE DEzEMbRO DE 2019.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 42, 
§1º, inciso I, II e IV, da constituição do Estado do tocantins, e ainda, com 
fulcro na Lei federal nº 8.666 e demais legislações correlatas, rEsoLVE:

Art. 1º designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de fiscal de convênio, bem como 
seu respectivo substituto, para os casos de impedimentos e afastamentos 
legais do titular, Processo Administrativo nº 2019/27000/017752, do 
contrato/documento equivalente elencado a seguir:

fIscAL dE 
conVÊnIo

substItuto dE fIscAL 
dE conVÊnIo conVÊnIo concEdEntE conVEnEntE obJEto

EdnILson costA 
oLIVEIrA JunIor

mAtrÍcuLA 
funcIonAL nº 

1163973-1

JurAndI dA concEIÇÃo 
bArbosA

mAtrÍcuLA funcIonAL 
nº 882050-3

112/2019

sEcrEtArIA 
dA EducAÇÃo, 
JuVEntudE E 

EsPortEs

PrEfEIturA 
munIcIPAL dE 
LuzInÓPoLIs

rEformA E 
InstALAÇÃo 

dE ILumInAÇÃo 
no EstÁdIo dE 

futEboL

Art. 2º são atribuições do fiscal de convênio:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas no termo de convênio;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinaram os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar 
por escrito à Gerência de convênios e contratos sobre tais eventos;

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório 
à Gerência de convênios e contratos para ciência e apreciação das 
providências;

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do convênio;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto, antes do final da sua vigência, logo 
após encaminhar para a Gerência de convênios e contratos para as 
devidas providências;

VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e/ou recebimento dos materiais;

VIII - observar a execução do convênio, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

IX - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de 
relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual;

X - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou 
substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do convênio 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições e contrários.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

PORTARIA-SEDUC Nº 2846, DE 05 DE DEzEMbRO DE 2019.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 42, 
§1º, inciso I, II e IV, da constituição do Estado do tocantins, e ainda, com 
fulcro na Lei federal nº 8.666 e demais legislações correlatas, rEsoLVE:

Art. 1º designar os servidores para, sem prejuízo de suas 
atribuições normais, exercerem o encargo de fiscal de convênio, bem como 
seu respectivo substituto, para os casos de impedimentos e afastamentos 
legais do titular, Processo Administrativo nº 2019/27000/018178, do 
contrato/documento equivalente elencado a seguir:

fIscAL dE conVÊnIo
substItuto 
dE fIscAL dE 

conVÊnIo
conVÊnIo concEdEntE conVEnEntE obJEto

sILVIno rodrIGuEs 
GonÇALVEs fArIA

mAtrÍcuLA 
funcIonAL nº 

664161-3

PAuLo sÉrGIo 
brAndÃo

mAtrÍcuLA 
funcIonAL nº 

655226-1

170/2019

sEcrEtArIA 
dA EducAÇÃo, 
JuVEntudE E 

EsPortEs

PrEfEIturA 
munIcIPAL dE 

bAbAÇuLÂndIA

ProJEto bom nA 
EscoLA, bom dE 

boLA com o tEmA: 
LIVro nA mÃo E boLA 

no PÉ.

Art. 2º são atribuições do fiscal de convênio:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas no termo de convênio;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinaram os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar 
por escrito à Gerência de convênios e contratos sobre tais eventos;

III - determinar providências de retificação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório 
à Gerência de convênios e contratos para ciência e apreciação das 
providências;

IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do convênio;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do objeto, antes do final da sua vigência, logo 
após encaminhar para a Gerência de convênios e contratos para as 
devidas providências;

VI - justificar ocorrências e promover o atendimento de 
diligências dos órgãos de controle Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados 
e/ou recebimento dos materiais;

VIII - observar a execução do convênio, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

IX - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de 
relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual;

X - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou 
substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do convênio 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições e contrários.

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes
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PORTARIA-SEDUC Nº 2854, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

A sEcrEtÁrIA dE EstAdo dA EducAÇÃo JuVEntudE E 
EsPortEs, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei federal 
nº 8.666/1993 e com fulcro no decreto orçamentário vigente.

considerando que a secretaria da Educação, Juventude 
e Esportes do Estado tocantins, visando à contratação de empresa 
especializada em reforma elétrica, pintura, reforma do telhado, forro no 
bloco de dormitórios e posto de transformação 112,5 KVA, na Escola 
Agrícola em Porto nacional, valor de r$ 271.861,17 (duzentos e setenta 
e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).

considerando que foram atendidas as recomendações contidas 
no Despacho nº 1633, às fls. 219/220 e Parecer Técnico nº 97 às fls. 
207/211, da Assessoria Jurídica deste Órgão e da Procuradoria-Geral 
do Estado respectivamente, bem como, externando a possibilidade de 
dispensar a licitação para atender as necessidades da secretaria da 
Educação, Juventude e Esportes do Estado tocantins, com fundamento 
no artigo 24, inciso IV da Lei federal nº 8.666/1993 de Licitações e 
contratos administrativos;

considerando a possibilidade de dispensar a licitação para 
contratação do objeto pleiteado, com fundamento no artigo 24, inciso IV 
da Lei federal n° 8.666/93, que dispõe sobre os casos onde ancora a 
dispensa de licitação para contratação de serviços e compras em razão 
do caráter emergencial visto o dano provocado à rede de ensino.

rEsoLVE:

dEcLArAr A dIsPEnsA dE LIcItAÇÃo, com base no artigo 24, inciso 
IV da Lei federal nº 8.666/1993, visando à contratação de empresa 
especializada em reforma elétrica, pintura, reforma do telhado, forro no 
bloco de dormitórios e posto de transformação 112,5 KVA, na Escola 
Agrícola em Porto Nacional, na seguinte Classificação Orçamentária 
- 27010.12.368.1156.1086, natureza de despesa - 4.4.90.51, fonte 
detalhada - 0101882011 nos termos do Processo Administrativo nº. 
2019/27000/018853.

nomE cnPJ VALor totAL

construtorA crIstAL nortE LtdA 10.622.012/0001-01 r$ 271.861,17

AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

ProcEsso nº: 2019/27000/018623
tErmo dE conVÊnIo nº: 116/2019
concEdEntE: sEcrEtArIA dA EducAÇÃo, JuVEntudE E 
EsPortEs
cnPJ: 25.053.083/0001-08
conVEnEntE: munIcÍPIo dE nAzArÉ - to
cnPJ: 00.766.691/0001-39
obJEto: construção de quadra Esportivas,  Emenda Parlamentar do 
deputado Estadual fabion Gomes.
VALor concEdEntE: r$ 197.000,00 (noventa e sete mil reais)
notA dE EmPEnHo: 2019nE41407
nAturEzA dA dEsPEsA: 44.40.42
fontE dE rEcurso: 104201909
dAtA dA AssInAturA: 05 de dezembro de 2019
VIGÊncIA: A partir da data de sua assinatura e término em 31 de janeiro 
de 2021.
sIGnAtÁrIos: AdrIAnA dA costA PErEIrA AGuIAr
secretária da Educação, Juventude e Esportes.
mArIA ELVIrA cHAGAs dE ArAÚJo
Prefeita municipal de nazaré - to.

SECRETARIA DA FAzENDA E PLANEJAMENTO

PORTARIA SEFAz Nº 1.296, DE 29 DE OUTUbRO DE 2019.
republicada para correção

dispõe sobre os procedimentos relativos ao 
cancelamento de nota fiscal Avulsa Eletrônica - 
NFA-e, após o prazo definido no Manual de Orientação 
do contribuinte e adota outras providências.

o sEcrEtÁrIo dA fAzEndA E PLAnEJAmEnto, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, inciso II, da constituição 
Estadual e o disposto no art. 549 do regulamento do Icms, aprovado 
pelo decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 2006,

rEsoLVE:

Art. 1º o pedido de cancelamento da nota fiscal Avulsa 
Eletrônica - NFA-e, modelo 55 após o prazo definido no Manual do 
contribuinte, pode ser deferido, desde que não tenha ocorrido a circulação 
da mercadoria ou a prestação de serviço e no prazo máximo de 120 (cento 
e vinte) dias após a autorização de uso.

§1º o cancelamento é solicitado pelo servidor responsável pela 
emissão ou pelo contribuinte emitente da nfA-e;

§2º constatado erro de digitação nos campos destinados à 
quantidade e/ou valores da nfA-e, o delegado regional de fiscalização 
poderá autorizar o seu cancelamento, não se aplicando o prazo previsto 
no caput.

§3º Havendo a circulação da mercadoria, o delegado regional 
de fiscalização só autorizará o cancelamento mediante a emissão da nota 
fiscal de substituição e/ou se constar na nota fiscal o evento: Cancelamento 
registro Passagem.

§4º Por ocasião da emissão da nota fiscal de substituição, 
a Agência de Atendimento deverá consultar a nfA-e a ser cancelada; 
identificando se constam eventos impeditivos sem os respectivos eventos 
de cancelamento.

§5º na nfA-e de substituição deve constar no campo 
destinado às observações, os dados referentes ao número e o motivo 
do cancelamento da nfA-e que efetivou a operação.

Art. 2º o pedido de cancelamento motivado por interesse do 
servidor responsável, deve ser protocolado na Agência de Atendimento 
da ocorrência do fato, com a indicação do motivo e instruído com os 
seguintes documentos:

I - cópia do dAnfE - documento Auxiliar da nfA-e a ser 
cancelada;

II - cópia do dAnfE da nfA-e que substituiu a nfA-e a ser 
cancelada, se for o caso;

III - cópia autenticada administrativamente, da folha do Livro de 
registro de ocorrências da Agência de Atendimento, do Posto fiscal ou 
da unidade móvel de fiscalização em que conste o registro referente à 
nfA-e a ser cancelada;

IV - outros documentos necessários à elucidação dos fatos.

Art. 3º o contribuinte emitente da nfA-e a ser cancelada, deve 
protocolar o pedido na Agência de Atendimento de seu domicílio fiscal, 
dirigido ao delegado regional de fiscalização com a indicação do motivo 
do cancelamento e instruído com os seguintes documentos:

I - os previstos nos incisos I, II e IV do art. 2º desta Portaria e

II - comprovante do recolhimento da taxa de serviços Estaduais 
- tsE.

§1º o responsável pela Agência de Atendimento deve 
encaminhar o processo ao delegado regional de fiscalização, para que 
este determine a:

I - conferência da documentação;

II - verificação da assinatura constante do pedido a fim de 
verificar se quem a fez é legalmente habilitado;

III - realização de diligências, se necessário;

IV - notificação do requerente para eventual juntada de 
documentos e

V - emissão de parecer de Auditor fiscal quanto ao pedido.

§2º o delegado regional de fiscalização manifesta-se quanto 
ao parecer de que trata o inciso V do parágrafo anterior.

§3º tendo ocorrido o evento registro de Passagem, e em caso 
de parecer favorável emitido pelo Auditor fiscal e adotado pelo delegado 
regional de fiscalização, deverá haver o evento cancelamento registro 
Passagem.
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§4º o evento cancelamento registro Passagem é realizado 
pelo delegado regional de fiscalização ou pelo coordenador regional 
de fiscalização.

§5º quando o delegado regional de fiscalização concluir pelo 
deferimento do pedido, o processo é:

I - encaminhado à coordenadoria regional de Arrecadação 
para solicitar à Gerência de Automação fiscal, através do e-mail: nfe@
sefaz.to.gov.br, a liberação da chave de acesso da nfA-e a ser cancelada 
no sistema;

II - a solicitação referida no inciso anterior é feita através do 
preenchimento do formulário denominado solicitação de Liberação da 
chave de Acesso para cancelamento da nfA-e, contido no Anexo Único 
a esta Portaria;

III - liberada a chave de acesso da nfA-e, a Gerência de 
Automação fiscal comunica à coordenadoria de Arrecadação ou setor 
competente, via e-mail, para efetivar o cancelamento da nfA-e no prazo 
de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento do comunicado;

§6º os e-mails previstos nos incisos anteriores devem ser 
enviados através do correio eletrônico institucional do setor competente 
e fazer parte integrante dos autos;

§7º realizado o cancelamento da nfA-e, o processo é 
encaminhado à Agência de Atendimento para ciência ao requerente e 
posteriormente, enviado ao arquivo geral.

§8º Indeferido o pedido, cabe recurso ao superintendente 
de Administração tributária, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
notificação.

§9º Expirado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem que 
seja apresentado recurso, o processo deverá ser encaminhado:

I - à corregedoria fazendária para as devidas providências, 
na hipótese de cancelamento solicitado pelo servidor responsável pela 
emissão da nfA-e ou;

II - ao Arquivo Geral, na hipótese de cancelamento solicitado 
pelo contribuinte emitente da nfA-e.

§10 o recurso de que trata o §8º,deve ser protocolado na 
Agência de Atendimento onde foi recepcionado o requerimento.

§11 o responsável pela Agência de Atendimento, após a 
juntada do recurso, deve remeter o processo à diretoria da receita para 
manifestação e posterior envio à superintendência de Administração 
tributária.

§12 na ocasião em que a superintendência de Administração 
tributária concluir pelo:

I - deferimento, deverá observar o disposto nos parágrafos §5º, 
6º e  7º deste artigo;

II - indeferimento, o processo deve ser enviado à Agência de 
Atendimento para ciência ao requerente e posterior remessa a um dos 
setores constantes dos incisos I e II do §9º deste artigo.

§13 não cabe pedido de reconsideração quando do indeferimento 
do recurso.

Art. 4º A intimação e a notificação são feitas pela Agência de 
Atendimento por:

I - ciência direta ao requerente ou ao seu representante legal ou

II - via postal, mediante “Aviso de recebimento - Ar”;

§1º Considera-se notificado ou intimado o requerente:

I - na data em que este ou o respectivo representante legal 
assinar na via da manifestação proferida no processo;

II - por via postal, na data de entrega no respectivo endereço.

§2º Quando realizada por via postal, a notificação ou a intimação 
é acompanhada de uma via da manifestação.

Art. 5º os procedimentos previstos nesta Portaria não se aplicam 
à nota fiscal Avulsa mod. 1 série 2.

Parágrafo Único. O cancelamento do documento fiscal previsto 
no caput deste artigo é realizado pela coordenadoria de Arrecadação das 
delegacias regionais de fiscalização.

Art. 6º revoga-se a Portaria sEfAz nº 739, de 06 de julho de 
2015.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

sAndro HEnrIquE ArmAndo
secretário de Estado da fazenda e Planejamento

PORTARIA SEFAz Nº 1.403, DE 03 DE DEzEMbRO DE 2019.

Altera o Anexo I da Portaria sEfAz nº 884, de 23 de 
julho de 2010, que institui as tabelas de códigos de 
ajustes e de informações adicionais da apuração a 
serem informados na Escrituração fiscal digital - Efd, 
na forma que especifica.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA fAzEndA E PLAnEJAmEnto, 
no uso de suas atribuições e consoante o disposto no inciso II, §1º do 
art. 42, da constituição do Estado, e em conformidade com o disposto na 
alínea “a”, inciso I, do art. 384-b, e do §2º do art. 384-c do regulamento 
do Icms,

rEsoLVE:

Art. 1º o Anexo I da Portaria sEfAz nº 884, de 23 de junho de 
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

código descrição data Início 
Vigência

data fim 
Vigência

to045050

Icms, dEduÇÕEs, dedução de 50% sobre o valor apurado do Icms, na operação 
própria com autopeças, pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha, 
relacionados no Anexo XXI do regulamento do Icms. Lei 1.201/00, art. 1º, inc. 
III (red. Lei 3.345/2017).

01/01/2018 31/07/2019

to045050

Icms, dEduÇÕEs, dedução de 80% sobre o valor apurado do Icms, na operação 
própria com autopeças, pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha, 
relacionados no Anexo XXI do regulamento do Icms. Lei 1.201/00, art. 1º, inc. 
III (red. Lei 3.345/2019).

01/08/2019

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2019.

sAndro HEnrIquE ArmAndo
secretário de Estado da fazenda e planejamento

PORTARIA SEFAz Nº 1.405, DE 04 DE DEzEMbRO DE 2019.

Altera o Anexo Único a Portaria sEfAz nº 733, de 29 
de agosto de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
do bloco 1 da Escrituração fiscal digital - Efd para 
os contribuintes do Icms.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA fAzEndA E PLAnEJAmEnto, 
no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, §1º, II, da constituição 
Estadual e, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 
232 e no art. 548 do regulamento do Icms, aprovado pelo decreto nº 
2.912, de 29 de dezembro de 2006,

rEsoLVE:

Art. 1º o Anexo Único a Portaria sEfAz nº 733, de 29 de agosto 
de 2017, passa a vigorar na conformidade do Anexo Único a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

sAndro HEnrIquE ArmAndo
secretário de Estado da fazenda e Planejamento

AnEXo ÚnIco À PortArIA sEfAz nº 1.405, de 04 de dezembro de 2019.

PEcuÁrIA

0151-2/01 criação de bovinos para corte

0155-5/01 criação de frangos para corte

0155-5/02 Produção de pintos de um dia
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AquIcuLturA

0322-1/01 criação de peixes em água doce

AbAtE E fAbrIcAÇÃo dE Produtos dE cArnE

1011-2/01 Frigorífico - abate de bovinos

1012-1/01 Abate de aves

1012-1/03 Frigorífico - abate de suínos

PrEsErVAÇÃo do PEscAdo E fAbrIcAÇÃo dE Produtos do PEscAdo

1020-1/01 Preservação de peixes, crustáceos e moluscos

fAbrIcAÇÃo dE ÓLEos E GordurAs VEGEtAIs E AnImAIs

1041-4/00 fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho

1042-2/00 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho

1043-1/00 fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais

LAtIcÍnIos

1051-1/00 Preparação do Leite

1052-0/00 fabricação de laticínios

1053-8/00 fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

moAGEm, fAbrIcAÇÃo dE Produtos AmILÁcEos E dE ALImEntos PArA AnImAIs

1061-9/01 Beneficiamento de arroz

1062-7/00 moagem de trigo e fabricação de derivados

1063-5/00 fabricação de farinha de mandioca e derivados

1064-3/00 fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho

1065-1/01 fabricação de amidos e féculas de vegetais

1065-1/02 fabricação de óleo de milho em bruto

1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado

1066-0/00 fabricação de alimentos para animais

1069-4/00 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente

1099-6/99 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

 

fAbrIcAÇÃo E rEfIno dE AÇÚcAr

1071-6/00 fabricação de açúcar em bruto

1072-4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado

torrEfAÇÃo E moAGEm dE cAfÉ

1081-3/01 Beneficiamento de café

1081-3/02 torrefação e moagem de café

fAbrIcAÇÃo dE outros Produtos ALImEntÍcIos

1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial

1091-1/02 fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

1092-9/00 fabricação de biscoitos e bolachas

1093-7/01 fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates

1093-7/02 fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes

1094-5/00 fabricação de massas alimentícias

1095-3/00 fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

1096-1/00 fabricação de alimentos e pratos prontos

1099-6/01 fabricação de vinagres

1099-6/02 fabricação de pós alimentícios

1099-6/03 fabricação de fermentos e leveduras

1099-6/04 fabricação de gelo comum

1099-6/05 fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.)

1099-6/06 Fabricação de adoçantes naturais e artificiais

1099-6/07 fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares

1099-6/99 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

fAbrIcAÇÃo dE bIocombustÍVEIs

1931-4/00 fabricação de álcool

1932-2/00 fabricação de biocombustíveis, exceto álcool

fAbrIcAÇÃo dE Produtos quÍmIcos

2013-4/01 fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais

2013-4/02 fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais

fAbrIcAÇÃo dE ArtEfAtos dE mAtErIAL PLÁstIco nÃo EsPEcIfIcAdos AntErIormEntE

2229-3/01 fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico

GErAÇÃo, trAnsmIssÃo E dIstrIbuIÇÃo dE EnErGIA ELÉtrIcA

3511-5/01 Geração de energia elétrica

3512-3/00 transmissão de energia elétrica

3513-1/00 comércio atacadista de energia elétrica

3514-0/00 distribuição de energia elétrica

ProduÇÃo E dIstrIbuIÇÃo dE combustÍVEIs GAsosos Por rEdEs urbAnAs

3520-4/01 Produção de gás; processamento de gás natural

3520-4/02 distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas

cAPtAÇÃo, trAtAmEnto E dIstrIbuIÇÃo dE ÁGuA

3600-6/01 captação, tratamento e distribuição de água

comÉrcIo AtAcAdIstA dE mAtÉrIAs-PrImAs AGrÍcoLAs E AnImAIs VIVos

4622-2/00 comércio atacadista de soja

4623-1/01 comércio atacadista de animais vivos

4623-1/02 comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal

4623-1/03 comércio atacadista de algodão

4623-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

4623-1/99 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente

comÉrcIo AtAcAdIstA EsPEcIALIzAdo Em Produtos ALImEntÍcIos, bEbIdAs E fumo

4631-1/00 comércio atacadista de Leite e laticínios

4632-0/01 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados

4632-0/02 comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas

4632-0/03 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com 
atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4633-8/01 comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

4633-8/02 comércio atacadista de aves vivas e ovos

4634-6/01 comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/03 comércio atacadista de pescados e frutos do mar

4634-6/99 comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 comércio atacadista de água mineral

4635-4/02 comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante

4635-4/03 comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4635-4/99 Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente

4636-2/01 comércio Atacadista de Produtos do fumo

4636-2/02 comércio Atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos

4637-1/01 comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel

4637-1/02 comércio atacadista de açúcar

4637-1/03 comércio atacadista de óleos e gorduras

4637-1/04 comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

4637-1/05 comércio atacadista de massas alimentícias

4637-1/06 comércio atacadista de sorvetes

4637-1/07 comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados 
anteriormente

4639-7/01 comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4639-7/02 comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada

comÉrcIo AtAcAdIstA dE Produtos dE consumo nÃo-ALImEntAr

4641-9/01 comércio atacadista de tecidos

4641-9/02 comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

4641-9/03 comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4643-5/01 comércio atacadista de calçados

4643-5/02 comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

4644-3/01 comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4644-3/02 comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

4645-1/01 comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios

4645-1/02 comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
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4645-1/03 comércio atacadista de produtos odontológicos

4646-0/01 comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646-0/02 comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4647-8/01 comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4647-8/02 comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

4649-4/01 comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649-4/03 comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

4649-4/04 comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649-4/05 comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

4649-4/06 comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

4649-4/07 Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos

4649-4/08 comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09 comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada

4649-4/10 comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas 
lapidadas

4649-4/99 comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente

comÉrcIo AtAcAdIstA dE EquIPAmEntos E Produtos dE tEcnoLoGIAs dE InformAÇÃo E comunIcAÇÃo

4651-6/01 comércio atacadista de equipamentos de informática

4651-6/02 comércio atacadista de suprimentos para informática

4652-4/00 comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

comÉrcIo AtAcAdIstA dE mÁquInAs, APArELHos E EquIPAmEntos, EXcEto dE tEcnoLoGIAs dE InformAÇÃo E 
comunIcAÇÃo

4661-3/00 comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes 
e peças

4662-1/00 comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; 
partes e peças

4663-0/00 comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

4664-8/00 comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; 
partes e peças

4665-6/00 comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

4669-9/01 comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; 
partes e peças

comÉrcIo AtAcAdIstA dE mAdEIrA, fErrAGEns, fErrAmEntAs, mAtErIAL ELÉtrIco E mAtErIAL dE construÇÃo

4671-1/00 comércio atacadista de madeira e produtos derivados

4672-9/00 comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4673-7/00 comércio atacadista de material elétrico

4674-5/00 comércio atacadista de cimento

4679-6/01 comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

4679-6/02 comércio atacadista de mármores e granitos

4679-6/03 comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais

4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

4679-6/99 comércio atacadista de materiais de construção em geral

comÉrcIo AtAcAdIstA EsPEcIALIzAdo Em outros Produtos

4681-8/01 comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, 
exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR)

4681-8/02 comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (trr)

4681-8/03 comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante

4681-8/04 comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto

4681-8/05 Comércio atacadista de lubrificantes

4682-6/00 comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

4683-4/00 comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

4684-2/01 comércio atacadista de resinas e elastômeros

4684-2/02 comércio atacadista de solventes

4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

4685-1/00 comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

4686-9/01 comércio atacadista de papel e papelão em bruto

4686-9/02 comércio atacadista de embalagens

4687-7/01 comércio atacadista de resíduos de papel e papelão

4687-7/02 comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão

4687-7/03 comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

4689-3/01 comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis

4689-3/02 Comércio atacadista de fios e fibras têxteis beneficiados *

4689-3/99 comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados 
anteriormente *

comÉrcIo AtAcAdIstA nÃo-EsPEcIALIzAdo

4691-5/00 comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

4692-3/00 comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

4693-1/00 comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos 
agropecuários

trAnsPortE fErroVIÁrIo E mEtrofErroVIÁrIo

4911-6/00 transporte ferroviário de carga

4912-4/01 transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual

4912-4/02 transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana

4912-4/03 transporte metroviário

trAnsPortE rodoVIÁrIo dE PAssAGEIros

4921-3/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região 
metropolitana

4922-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em 
região metropolitana

4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

4922-1/03 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional

4929-9/01 transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

4929-9/02 transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, 
interestadual e internacional

4929-9/04 organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e 
internacional

trAnsPortE rodoVIÁrIo dE cArGA

4930-2/02 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional

4930-2/03 transporte rodoviário de produtos perigosos

4930-2/04 transporte rodoviário de mudanças

trAnsPortE Por nAVEGAÇÃo IntErIor

5021-1/02 transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, 
exceto travessia

5022-0/02 transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual 
e internacional, exceto travessia

outros trAnsPortEs AquAVIÁrIos

5091-2/02 transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional

trAnsPortE AÉrEo dE PAssAGEIros

5111-1/00 transporte aéreo de passageiros regular

5112-9/01 serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

5112-9/99 outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular

trAnsPortE AÉrEo dE cArGA

5120-0/00 transporte aéreo de carga

AtIVIdAdEs dE corrEIo

5310-5/01 Atividades do correio nacional

5310-5/02 Atividades de franqueadas e permissionárias do correio nacional

AtIVIdAdEs dE mALotE E dE EntrEGA

5320-2/01 serviços de malote não realizados pelo correio nacional

5320-2/02 serviços de entrega rápida

EdIÇÃo IntEGrAdA À ImPrEssÃo dE LIVros, JornAIs, rEVIstAs E outrAs PubLIcAÇÕEs

5822-1/01 Edição integrada à impressão de jornais diários

5822-1/02 Edição integrada à impressão de jornais não diários

tELEcomunIcAÇÕEs Por fIo

6110-8/01 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

6110-8/03 serviços de comunicação multimídia - smc

6110-8/99 Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente

tELEcomunIcAÇÕEs sEm fIo

6120-5/01 telefonia móvel celular

6120-5/02 serviço móvel especializado - smE

6120-5/99 Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente

tELEcomunIcAÇÕEs Por sAtÉLItE

6130-2/00 telecomunicações por satélite
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oPErAdorAs dE tELEVIsÃo Por AssInAturA

6141-8/00 operadoras de televisão por assinatura por cabo

6142-6/00 operadoras de televisão por assinatura por microondas

6143-4/00 operadoras de televisão por assinatura por satélite

outrAs AtIVIdAdEs dE tELEcomunIcAÇÕEs

6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações

6190-6/02 Provedores de voz sobre protocolo internet - VoIP

6190-6/99 Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

PORTARIA SEFAz N° 1426/2019/GAbSEC

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA fAzEndA E PLAnEJAmEnto, 
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 42, §1º, inciso I, da 
constituição do Estado do tocantins, com fulcro no art. 67 da Lei no 
8.666, de 21.6.1993, e no art. 13, IX da Instrução normativa tcE - to nº 
02/2008, de 7.5.2008, resolve:

Art. 1º designar os servidores a seguir relacionados para, sem 
prejuízo de suas atribuições normais, exercerem o encargo de fiscal 
de contrato, titular e respectivo substituto, dos instrumentos contratuais 
elencados a seguir:

fIscAIs nº contrAto/ProcEsso contrAtAdo(A) obJEto do contrAto

fiscal do contrato:
silvio cardoso teixeira

matrícula: 710353/3
cPf: 591.000.601-00

substituto do fiscal:
Elyvagna dos santos silva

matrícula: 12.2728-2
cPf: 893.176.613-00

089/2019
2019/25000/01009

tocAntInEnsE 
trAnsPortE E turIsmo 

LtdA

contratação de empresa 
especializada no transporte 
rodoviário intermunicipal na 

modalidade semi-urbano 
visando o fornecimento de 

aquisição de vale transporte 
para os servidores da secretaria 

da fazenda - sEfAz - to.

Art. 2º são atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas 
avençadas no contrato;

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinam os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar 
por escrito ao chefe imediato sobre tais eventos;

III - notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme 
com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prazo definido para 
resposta e prova de recebimento da notificação;

IV - rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as 
especificações do objeto contratado;

V - determinar a paralisação da execução do contrato quando, 
objetivamente, constatar uma irregularidade que precise ser sanada;

VI - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

VII - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 60 dias do 
final da vigência;

VIII - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de controle;

IX - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/
ou recebimento dos materiais;

X - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos 
créditos orçamentários para ele determinados;

XI - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de 
relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste 
contratual;

XII - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua 
ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados, nos termos e no art. 69 da Lei 
federal nº. 8.666/93.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do secretário de Estado da fazenda e Planejamento, 
em Palmas 09/12/2019.

sAndro HEnrIquE ArmAndo
secretário de Estado da fazenda e Planejamento

DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO EM TAQUARALTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 18/2019

Pelo presente edital a AGÊncIA dE AtEndImEnto em 
taquaralto, nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei 1.288, de 28 de 
dezembro de 2001, IntImA o(s) contribuinte(s) abaixo indicado(s), a 
promover no prazo de (30) trinta dias, contados do quinto dia da publicação 
deste, o pagamento do(s) crédito(s) tributário(s) constituído(s) por 
intermédio do(s) Auto(s)  a seguir relacionado(s), nos termos da legislação 
vigente ou apresentar Impugnação ou pagar o crédito tributário  nesta 
AGÊncIA, localizada à Av. francisco Galvão da cruz qd. 10 Lt. 03 sl. 02,  
santa fé, Palmas- to, sob pena de revelia.

nº suJEIto PAssIVo InscrIÇÃo 
EstAduAL

Auto dE 
InfrAÇÃo

VALor 
orIGInÁrIo

PErÍodo dE 
rEfErÊncIA

01 f P dA sILVA mAtos mourA 
EIrELI - EPP 29.480.189-8 2019/001991 10.000,00 01/01/19 A 31/05/19

02 W & W suPErmErcAdo 
EIrELI - mE 29.394.673-6 2019/002068

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

09/02/2018
09/03/2018
09/04/2018
09/05/2018
09/06/2018
09/07/2018
09/08/2018
09/09/2018
09/10/2018

03 W & W suPErmErcAdo 
EIrELI - mE 29.394.673-6 2019/002069 255.489,45

15.273,20
01/01/16 A 31/12/16
01/01/16 A 31/12/16

04 W & W suPErmErcAdo 
EIrELI - mE 29.394.673-6 2019/002070 85.784,14

5.914,72
01/01/17 A 31/12/17
01/01/17 A 31/12/17

05 W & W suPErmErcAdo 
EIrELI - mE 29.394.673-6 2019/002071 199,80 01/01/18 A 12/05/18

06 W & W suPErmErcAdo 
EIrELI - mE 29.394.673-6 2019/002073 200,00

200,00
09/12/2016
09/01/2017

07 W & W suPErmErcAdo 
EIrELI - mE 29.394.673-6 2019/002074

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

09/02/2017
09/03/2017
09/04/2017
09/05/2017
09/06/2017
09/07/2017
09/08/2017
09/09/2017
09/10/2017
09/11/2017
09/12/2017
09/01/2018

Palmas - to, 09 de dezembro de 2019.

Ainoã monteiro da silva Araujo
supervisora da Agência

EDITAL DE INTIMAÇÃO/TERMO DE ADITAMENTO  Nº 19/2019

Pelo presente edital a AGÊncIA dE AtEndImEnto em  
taquaralto, nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei 1.288, de 28 de 
dezembro de 2001, IntImA o(s) contribuinte(s) abaixo indicado(s), a 
promover no prazo de (30) trinta dias, contados do quinto dia da publicação 
deste, o pagamento do(s) crédito(s) tributário(s) constituído(s) por 
intermédio do(s) Auto(s) de Infração a seguir relacionado(s), modificado 
pelo termo de Aditamento, ou apresentar impugnação nesta AGÊncIA, 
localizada à Av. francisco Galvão da cruz qd. 10 Lt. 03 sl. 02, santa fé,  
Palmas- to, dentro do prazo retro mencionado, sob pena de revelia, sendo 
considerados verdadeiros os fatos narrados pelo autuante.

nº suJEIto PAssIVo InscrIÇÃo 
EstAduAL

Auto dE 
InfrAÇÃo

VALor 
orIGInÁrIo

PErÍodo dE 
rEfErÊncIA

01 L s dE souzA 29.062.648-0 2015/000835 18.000,00 01/01/13 A 31/22/13

02 L s dE souzA 29.062.648-0 2015/000836 4.000,00 01/01/14 A 28/02/14

Palmas - to, 09 de dezembro  de 2019.

Ainoã monteiro da silva Araujo
supervisora da Agência

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Nº 20/2019

A fazenda Pública Estadual, por meio desta AGÊncIA dE 
AtEndImEnto, diante da impossibilidade da prática do ato de intimação 
por ciência direta e por via postal, nos termos do art. 22, inciso IV, da 
Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, IntImA o(s) contribuinte(s) 
abaixo indicado(s), a promover no prazo de (30) trinta dias, contados 
do quinto dia da publicação deste, o pagamento do(s) crédito(s) 
tributário(s) constituído(s) por intermédio do(s) Auto(s) de Infração a 
seguir relacionado(s), nos termos da legislação vigente ou apresentar 
impugnação nesta  AGÊncIA, localizada à Av. francisco Galvão da cruz 
qd. 10 Lt. 03 sl .02, santa fé, Palmas- to, ante a sentença prolatada 
em 1ª instância, sob pena de inscrição do referido valor em dívida ativa.



Ano XXXI - EstAdo do tocAntIns, quArtA-fEIrA, 11 dE dEzEmbro dE 2019 DIÁRIO OFICIAL   No 5.502 23

nº suJEIto PAssIVo InscrIÇÃo 
EstAduAL

Auto dE 
InfrAÇÃo

VALor 
orIGInÁrIo

PErÍodo dE 
rEfErÊncIA

01
Ind com rEP 

PrEmoLdAdos sto 
AntonIo

29.038.062-6 2015/000442 16.903,68 01/01/12 A 31/12/12

Palmas - to, 09 de novembro  de 2019.

Ainoã monteiro da silva Araujo
supervisora da Agência

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 67/2019
Pessoa física

Pelo presente edital a Agência de Atendimento de Palmas - to,  
nos termos do art. 61-A, II-III, da Lei 1.287/01 c/c o art. 2º, II “a” do 
Anexo Único ao decreto nº 5. 425, de 04  de maio de 2016, intima o(s) 
contribuinte(s) abaixo indicado(s) a promover, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados do quinto dia da publicação deste, a apresentação das 
documentações abaixo relacionadas, perante a Agência de Atendimento 
de Palmas, situada a quadra 103 sul, rua so-07, Lote 03, Plano diretor 
Sul, a fim de regularizar e sanear pendências processuais.

nº suJEIto PAssIVo cnPJ ProcEsso documEntAÇÃo EXIGIdA

01 IGrEJA bAtIstA no 
JArdIm AurEnY III 26.585.749/0001-31 2017/6040/500757

I. mInutA dA EscrIturA dE 
doAÇÃo ProtocoLIzAdA no 

tAbELIonAto dE notAs. 

Em observância ao disposto no art. 64, inciso I ao V, §§1º, 2º, 3º, 
da Lei nº 1.287/01, que regulamenta o Imposto sobre a transmissão causa 
mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - Itcd.

Palmas, 06 de dezembro de 2019.

VILmAr cArLos rodrIGuEs
suPErVIsor dA AGÊncIA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ATO DECLARATÓRIO Nº 725, DE 4 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019, de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/9540/502562, formalizado pelo sr. frAncIsco 
bAtIstA dE mAtos, inscrito no cPf/mf sob o nº 767.377.131-49, 
residente e domiciliado no município de WAndErLÂndIA - to, em 
conformidade com o art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 
2001 com redação dada pela Lei 2.006, de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/
GCIPVA/PALMAS/BRS Nº 467/2018, às fls. 14/16 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo HondA/cG 125 tItAn, Ano/
modELo 1997/1998, PLAcA Jut - 5410, rEnAVAm 00686411854, 
nos termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 
2001 com redação dada pela Lei 2.006, de 17.12.08, nas seguintes 
proporcionalidades: 1/12 avos referente ao exercício fiscal de 2013 e 12/12 
avos relativos aos exercícios fiscais de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente

ATO DECLARATÓRIO Nº 726, DE 4 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º do art. 71 da Lei 1.287 de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019, de 30.09.15.

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/9540/502633, formalizado pela empresa PIo dIAs 
VAndErLEY - mE, inscrita no cnPJ/mf sob o nº 01.067.600/0001-30, 
com sede no município de ArAGuAÍnA - to, em conformidade com o 
art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação 
dada pela Lei 2.006, de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/PALmAs/
BRS Nº 468/2018, às fls. 17/19 dos autos;

dEcLArA:

1 A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo VW/GoL cItY mb, Ano/
modELo 2014/2015, PLAcA qKb - 8159, rEnAVAm 01032105892, nos 
termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela Lei 
2.006 de 17.12.08, nas seguintes proporcionalidades: 4/12 avos referentes 
ao exercício fiscal de 2017 e 12/12 avos relativo ao exercício fiscal de 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade, 
caso deixe de atender as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente

ATO DECLARATÓRIO Nº 727, DE 4 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/9540/502634, formalizado pelo sr. mArInÉsIo 
PErEIrA mArInHo, inscrito no cPf/mf sob o nº 876.926.511-91,  
residente e domiciliado no município de ArAGuAÍnA - to, em 
conformidade com o art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 
2001 com redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr sEfAz/
GCIPVA/PALMAS/BRS Nº 469/2018, às fls. 15/17 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo HondA/PoP 100, Ano/
modELo 2013/2013, PLAcA oLm - 0125, rEnAVAm 00567437710, nos 
termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela Lei 
2.006 de 17.12.08, na seguinte proporcionalidade: 8/12 avos referentes 
ao exercício fiscal de 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade caso 
não atenda as exigências legais pertinentes e as condições que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente

ATO DECLARATÓRIO Nº 728, DE 4 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 
28 de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15.

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/9540/502698, formalizado pelo sr. PAuLo PErEIrA 
quEIroz, inscrito no cPf/mf sob o nº 311.609.051-34, residente e 
domiciliado no município de ArAGuAÍnA - to, em conformidade com o 
art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação 
dada pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/PALmAs/
BRS Nº 470/2018, às fls. 14/16 dos autos;
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dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo Gm/s10 EXEcutIVE d 
4X4, Ano/modELo 2009/2010, PLAcA mWs - 0418, rEnAVAm 
00153284137, nos termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de 
dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08, nas 
seguintes proporcionalidades: 4/12 avos referentes ao exercício fiscal 
de 2013 e 12/12 avos referentes aos exercícios fiscais de 2014, 2015, 
2016, 2017 e 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente de Administração tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 729, DE 4 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/9540/502860, formalizado pelo sr. AdrIAno dAmIÃo 
dE souzA, inscrito no cPf/mf sob o nº 023.381.721-24, residente e 
domiciliado no município de ArAGuAÍnA - to, em conformidade com o 
art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação 
dada pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr sEfAz/GcIPVA/PALmAs/
BRS Nº 471/2018, às fls. 14/16 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo HondA/bIz 125 mAIs, Ano/
modELo 2010/2010, PLAcA mWX - 2017, rEnAVAm 00259751332, nos 
termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela Lei 
2.006 de 17.12.08, na seguinte proporcionalidade: 4/12 avos referentes 
ao exercício fiscal de 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade 
caso deixe de atender as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente

ATO DECLARATÓRIO Nº 730, DE 5 DE SETEMbRO DE 2018.

superintendente dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, 
da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação 
dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6670/500305, formalizado pela Empresa trAnsPortE 
coLEtIVo LEmEs costA LtdA - mE, inscrita no cnPJ/mf sob o 
nº 24.053.401/0001-78, estabelecida no município de coLInAs do 
tocAntIns - to, em conformidade com o art. 71, inciso VII, da Lei 
1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação pela Lei 1.691 de 
07.06.06 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/PALmAs/brs nº 472/2018, às 
fls. 35/36 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, nos termos do art. 71, inciso VII, da Lei 1287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 1.691/2006, referente 
ao exercício fiscal de 2018, para os veículos de sua propriedade abaixo 
relacionados:

ord mArcA/modELo PLAcA rEnAVAm

01 VoLKs/comIL sVELto u 
2007/2007 nGs - 9896 00930891295

02 VoLKs/comIL sVELto u 
2007/2007 nGV - 4083 00917045882

03 VW/InduscAr APAcHE u 
2003/2003 nfK - 3579 00814677959

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade 
quando deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as 
condições que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto pertencer ao proprietário retro citado;

4. Este Ato declaratório entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente

ATO DECLARATÓRIO Nº 731, DE 5 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/7180/500053, formalizado pelo sr. ELcIo GrAcIAno 
dE mELo, inscrito no cPf/mf sob o nº 767.707.961-04, residente e 
domiciliado no município de ArAGuAÍnA - to, em conformidade com o 
art. 71, inciso VIII, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação 
dada pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/dcrcf/brs nº 
473/2018, às fls. 22/24 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo VW/sPAcE foX, fAb/mod 
2008/2008, PLAcA JHK - 5053, rEnAVAm 00957475586;

2. A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2018;

3. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade 
quando deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as 
condições que o mantiver;

4. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto pertencer ao proprietário retro citado;

5. Este Ato declaratório entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente

ATO DECLARATÓRIO Nº 732, DE 5 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/503259, formalizado pelo sr. EdILson 
montEIro PImEntEL, inscrito no cPf/mf sob o nº 376.589.132-00, 
residente e domiciliado no município de PALmAs - to, em conformidade 
com o art. 71, inciso VIII, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/dcrcf/
BRS Nº 473/2018, às fls. 16/18 dos autos;

dEcLArA

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo toYotA/coroLLA GLI 1.8 
cVt, fAb/mod 2017/2018, PLAcA qKJ - 0305, rEnAVAm 01134165819;

2. A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2018;

3. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade 
quando deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as 
condições que o mantiver;

4. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto pertencer ao proprietário retro citado;

5. Este Ato declaratório entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente
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ATO DECLARATÓRIO Nº 733, DE 5 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6010/500911, formalizado pelo sr. rIcArdo 
HEnrIquE cAbrAL dE souzA, inscrito no cPf/mf sob o nº 
991.937.871-20, residente e domiciliado no município de PArAÍso - to,  
em conformidade com o art. 71, inciso VIII, da Lei 1.287, de 28 de 
dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08 e 
PARECER/SEFAZ/GCIPVA/PALMAS/BRS Nº 475/2018, às fls. 22/24 
dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo toYotA/coroLLA XEI 
2.0 fLEX, fAb/mod 2011/2012, PLAcA mXb - 3957, rEnAVAm 
00348423411;

2. A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2018;

3. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade 
quando deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as 
condições que o mantiver;

4. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto pertencer ao proprietário retro citado;

5. Este Ato declaratório entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente de Administração tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 734, DE 5 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6010/500135, formalizado pelo sr. fErnAndo dE 
LucAs mArtIns, inscrito no cPf/mf sob o nº 065.671.101-98, residente 
e domiciliado no município de PArAÍso - to, em conformidade com o 
art. 71, inciso VIII, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação 
dada pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/dcrcf/brs no 
476/2018, às fls. 25/27 dos autos;

dEcLArA;

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo VW/noVo GoL cL sbV, fAb/
mod 2016/2017, PLAcA qKG - 6394, rEnAVAm 01093739891;

2. A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2018;

3. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade 
quando deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as 
condições que o mantiver;

4. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto pertencer ao proprietário retro citado;

5. Este Ato declaratório entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente

ATO DECLARATÓRIO Nº 735, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/503725, formalizado pelo sr. cLAudIo dE 
souzA PInHEIro, inscrito no cPf/mf sob o nº 680.251.062-68, residente 
e domiciliado no município de combInAdo - to, em conformidade com 
o art. 71, inciso VI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação 
dada pela Lei 3.019 de 30.09.15 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/PALmAs/
BRS Nº 477/2018, às fls. 15/17 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo I/toYotA rAV 4, fAb/mod 
2002/2003, PLAcA dIz  - 1418, rEnAVAm  00800306287;

2. A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2018;

3. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade 
quando deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as 
condições que o mantiver;

4. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto pertencer ao proprietário retro citado;

5. Este Ato declaratório entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente

ATO DECLARATÓRIO Nº 736, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/503686, formalizado pelo sr. AdAIr JosÉ dE 
souzA, inscrito no cPf/mf sob o nº 116.976.521-15, residente e 
domiciliado no município de PALmAs - to, em conformidade com o art. 71,  
inciso VI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação dada 
pela Lei 3.019 de 30.09.15 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/PALmAs/brs 
Nº 478/2018, às fls. 17/19 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo Gm/cELtA 4P LIfE, fAb/mod 
2009/2009, PLAcA nmP - 0061, rEnAVAm 00133500632;

2. A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2018;

3. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade 
quando deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as 
condições que o mantiver;

4. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto pertencer ao proprietário retro citado;

5. Este Ato declaratório entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente

ATO DECLARATÓRIO Nº 737, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/502793, formalizado pela sr.ª JAndIrA LoPEs 
dE souzA cAmPos, inscrita no cPf/mf sob o nº 413.972.311-49, 
residente e domiciliada no município de PALmAs - to, em conformidade 
com o art. 71, inciso VI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15 e o PArEcEr/sEfAz/dtrI/
PALMAS Nº 121/2018, às fls. 34/42 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo I/PEuGEot 408 busInEss, 
fAb/mod 2017/2017, PLAcA qKI - 5704, rEnAVAm 01122416994;

2. A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2018;

3. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade 
quando deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as 
condições que o mantiver;

4. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto pertencer ao proprietário retro citado;

5. Este Ato declaratório entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente
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ATO DECLARATÓRIO Nº 738, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/503019, formalizado pela sr.ª mArIA APArEcIdA 
GonÇALVEs PELIzArI, inscrita no cPf/mf sob o nº 544.237.598-53, 
residente e domiciliada no município de PALmAs - to, em conformidade 
com o art. 71, inciso VI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15 e PArEcEr/sEfAz/dtrI/
PALMAS Nº 122/2018, às fls. 47/56 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo I/PEuGEot 408 busInEss, 
fAb/mod 2017/2018, PLAcA qKH - 3015, rEnAVAm 01131190650;

2. A presente Declaração tem validade para o exercício fiscal 
de 2018;

3. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade 
quando deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as 
condições que o mantiver;

4. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
mencionado no item 1, enquanto pertencer ao proprietário retro citado;

5. Este Ato declaratório entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente

ATO DECLARATÓRIO Nº 739, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §2º, do art. 70, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/503594, formalizado pelo sErVIÇo nAcIonAL 
dE APrEndIzAGEm rurAL - sEnAr, inscrito no cnPJ/mf sob o 
nº 04.253.770/0001-05, com sede no município de PALmAs - to, em 
conformidade com o art. 70, inciso III, alínea “b”, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 e PArEcEr/sEfAz/dcrcf/PALmAs/brs nº 
479/2018, às fls. 45/47 dos autos;

d E c L A r A:

1. A não incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, para o veículo mmc/L200 sPort GL, Ano/modELo 
2017/2018, PLAcA qKG - 3968, rEnAVAm 01139112020, para o exercício 
fiscal de 2018, nos termos do art. 70, inciso III, alínea, “b” da Lei 1.287/01;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A não incidência ora declarada alcançará exclusivamente o 
veículo descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente de Administração tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 740, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/504105, formalizado pela srª dEusELIA soArEs 
dE sousA, inscrita no cPf/mf sob o nº 008.601.521-46, residente e 
domiciliada no município de PALmAs - to, em conformidade com o art. 
71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação dada 
pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/PALmAs/brs 
Nº 480/2018, às fls. 16/18 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo HondA/cG 125 fAn, Ano/
modELo 2007/2007, PLAcA mWG - 2466, rEnAVAm 914404954, nos 
termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela 
Lei 2.006 de 17.12.08, nas seguintes proporcionalidades: 11/12 avos 
referentes ao exercício fiscal de 2015 e 12/12 avos relativos aos exercícios 
fiscais de 2016, 2017 e 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente de Administração tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 742, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6880/500153, formalizado pelo sr. JonEscLEY 
mAcHAdo dE mAtos, inscrito no cPf/mf sob o nº 843.062.461-91,  
residente e domiciliado no município de PALmEIrÓPoLIs do 
tocAntIns - to, em conformidade com o art. 71, inciso XI, da Lei 
1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 2.006 de 
17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/PALmAs/brs nº 482/2018, às 
fls. 16/18 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo cHEVroLEt/onIX 1.0 mt Ls, 
Ano/modELo 2015/2015, PLAcA qKE - 2895, rEnAVAm 01057826852, 
nos termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela 
Lei 2.006 de 17.12.08, nas seguintes proporcionalidades: 11/12 avos 
referentes ao exercício fiscal de 2016 e 12/12 avos relativos aos exercícios 
fiscais de 2017 e 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente de Administração tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 743, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6490/500276, formalizado pelo sr. JosÉ rodrIGuEs 
dA sILVA, inscrito no cPf/mf sob o nº 188.971.851-34, residente e 
domiciliado no município de tocAntInÓPoLIs - to, em conformidade 
com o art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/
PALMAS/BRS Nº 483/2018, às fls. 15/17 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo HondA/cG 125 tItAn Es, Ano/
modELo 2001/2001, PLAcA mVs - 9717, rEnAVAm 00774209720, nos 
termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08, na seguinte proporcionalidade: 
08/12 avos referentes ao exercício fiscal de 2018;
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2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente

ATO DECLARATÓRIO Nº 744, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/503981, formalizado pelo sr. rAuL ALVEs dE 
brIto, inscrito no cPf/mf sob o nº 053.612.891-08, residente e 
domiciliado no município de PALmAs- to, em conformidade com o art. 71,  
inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação dada 
pela Lei 2.006 de 17.12.2008 e PArEcEr sEfAz/GcIPVA/PALmAs/brs 
Nº 484/2018, às fls. 17/19 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo HondA/cG 150 tItAn Esd, 
Ano/modELo 2006/2006, PLAcA mWJ - 2557, rEnAVAm 928103269, 
nos termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela 
Lei 2.006 de 17.12.08, na seguinte proporcionalidade: 7/12 avos referentes 
ao exercício fiscal de 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente de Administração tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 745, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/503880, formalizado pelo sr. VInÍcIus ALVEs 
fonsEcA, inscrito no cPf/mf sob o nº 017.994.661-75, residente e 
domiciliado no município de PALmAs- to, em conformidade com o art. 71,  
inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com redação dada 
pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/PALmAs/brs 
Nº 485/2018, às fls. 16/18 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo HYundAI/Hb20 1.0 m, Ano/
modELo 2015/2016, PLAcA qKd - 9491, rEnAVAm 01075331851, 
nos termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela 
Lei 2.006 de 17.12.08, nas seguintes proporcionalidades: 5/12 avos 
referentes ao exercício fiscal de 2017 e 12/12 avos relativos ao exercício 
fiscal de 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente de Administração tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 746, DE 10 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/503700, formalizado pelo sr. LEAndro 
GonÇALo dE sousA, inscrito no cPf/mf sob o nº 009.852.031-88, 
residente e domiciliado no município de PALmAs- to, em conformidade 
com o art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/
PALMAS/BRS Nº 486/2018, às fls. 14/16 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo HondA/cG 150 fAn EsI, Ano/
modELo 2013/2013, PLAcA mWV - 8542, rEnAVAm 00529277638, nos 
termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela Lei 
2.006 de 17.12.08, na seguinte proporcionalidade: 5/12 avos referentes 
ao exercício fiscal de 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente de Administração tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 747, DE 11 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/503508, formalizado pelo sr. JoVEnALdo 
mArquEs dos sAntos, inscrito no cPf/mf sob o nº 033.451.841-50, 
residente e domiciliado no município de PALmAs- to, em conformidade 
com o art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/
PALMAS/BRS Nº 487/2018, às fls. 16/18 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo JtA/suzuKI Em 125 YEs, 
Ano/modELo 2008/2008, PLAcA mWn - 9295, rEnAVAm 979578957, 
nos termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 
2001 com redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08, nas seguintes 
proporcionalidades: 11/12 avos referentes ao exercício fiscal de 2013 
e 12/12 avos relativos aos exercícios fiscais de 2014, 2015, 2016, 2017 
e 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente

ATO DECLARATÓRIO Nº 748, DE 11 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/503480, formalizado pelo sr. frAncIsco 
PErEIrA dA sILVA, inscrito no cPf/mf sob o nº 005.889.771-28, 
residente e domiciliado no município de PALmAs- to, em conformidade 
com o art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/
PALmAs/brs nº 488/2018, às fls. 14/16 dos autos;
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dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo HondA/cG 125 fAn Es, Ano/
modELo 2010/2010, PLAcA mWK - 6458, rEnAVAm 00268036977, 
nos termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela 
Lei 2.006 de 17.12.08, nas seguintes proporcionalidades: 1/12 avos 
referente ao exercício fiscal de 2017 e 12/12 avos relativos ao exercício 
fiscal de 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente de Administração tributária

ATO DECLARATÓRIO Nº 749, DE 11 DE SETEMbRO DE 2018.

o suPErIntEndEntE dE AdmInIstrAÇÃo trIbutÁrIA, 
no uso da atribuição que lhe confere o §3º, do art. 71, da Lei 1.287, de 28 
de dezembro de 2001 com redação dada pela Lei 3.019 de 30.09.15, e;

considerando a solicitação constante do Processo Administrativo 
tributário nº 2018/6040/503476, formalizado pelo sr. dHEYsson LImA 
nErIs dE oLIVEIrA inscrito no cPf/mf sob o nº 010.566.712-97, 
residente e domiciliado no município de PALmAs- to, em conformidade 
com o art. 71, inciso XI, da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001 com 
redação dada pela Lei 2.006 de 17.12.08 e PArEcEr/sEfAz/GcIPVA/
PALMAS/BRS Nº 489/2018, às fls. 15/17 dos autos;

dEcLArA:

1. A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, referente ao veículo HondA/cG 125 fAn, Ano/
modELo 2007/2007, PLAcA mWH - 6379, rEnAVAm 00913921653, nos 
termos do art. 71, inciso XI, da Lei 1.287/01 com redação dada pela Lei 
2.006 de 17.12.08, nas seguintes proporcionalidades: 5/12 avos referentes 
ao exercício fiscal de 2012 e 12/12 avos relativos aos exercícios fiscais 
de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

2. O benefício fiscal de que trata este Ato perderá a validade se 
deixar de serem atendidas as exigências legais pertinentes e as condições 
que o mantiver;

3. A isenção ora declarada alcançará exclusivamente o veículo 
descrito no item 1, enquanto não cessar o evento;

4. Este Ato entra em vigor nesta data.

mArco AntÔnIo dA sILVA mEnEzEs
superintendente de Administração tributária

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, 
CIDADES E HAbITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2019/37000/000.484.
contrato nº 045/2019.
contratante: sEcrEtArIA dA InfrAEstruturA, cIdAdEs E 
HAbItAÇÃo.
contratada: J. cÂmArA & IrmÃos s/A.
objeto: contratação de empresa especializada na Prestação de serviços 
com publicações dos avisos de licitações e demais atos decorrentes 
de licitação processados pela comissão de Licitação da secretaria da 
Infraestrutura, cidades e Habitação.
modalidade: Inexigibilidade de Licitação.
Vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação 
no d.o.E. e, por tratar de prestação de serviços continuados e essenciais, 
poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses, conforme art. 57 inciso II da Lei federal n°. 8.666/93.
Valor: r$ 99.360,00 (noventa e nove mil, trezentos e sessenta reais).
dotação orçamentária: 37010.04.122.1100.2203, natureza de despesa 
3.3.90.39, fonte 100.
data da assinatura: 10 de dezembro de 2019.
signatários: JuLIAnA PAssArIn - representante da contratante
JEAn cArLos ALmEIdA tEIXEIrA - representante da contratada
ronALdo borGEs fErrAntE - representante da contratada

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 0160/2019

ProcEsso nº. 2019/37000/000446
concEdEntE: secretaria do Estado de Infraestrutura, cidades e 
Habitação
conVEnEntE: Prefeitura municipal de combinado - to.
obJEto: reforma e Ampliação de Estação rodoviária de combinado - to. 
PrAzo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: o presente convênio entra 
em vigor a partir da data de assinatura, com prazo de vigência de 360 
(trezentos e sessenta) dias;
VALor do conVÊnIo: r$ 106.090,23 (cento e seis mil, noventa reais 
e vinte três centavos) sendo r$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) da 
concEdEntE e r$ 9.090,23 (nove mil e noventa reais e vinte e três 
centavos) da CONVENENTE, a título de contrapartida financeira, que 
será liberado em conformidade com o “Plano de trabalho” que fará parte 
integrante deste instrumento.
rEcursos: dotação orçamentária 37010 04 122 1153 1110, natureza 
de despesa 4.4.40.42 - subitem: 48, fonte 0104 (emenda parlamentar), 
recursos oriundos do tesouro do Estado do tocantins: secretaria do 
Estado de Infraestrutura, cidades e Habitação
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 06/12/2019;
dAtA dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 29/11/2020;
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin - concedente
Lindolfo do Prado neto - convenente.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 171/2019

ProcEsso nº. 2019/37000/000440;
concEdEntE: secretaria do Estado de Infraestrutura, cidades e 
habitação
conVEnEntE: Prefeitura municipal de Itapiratins do tocantins - to.
obJEto: construção de rede de distribuição de Energia elétrica no 
setor bela Vista.
PrAzo dE VIGÊncIA do conVÊnIo: o presente convênio entra 
em vigor a partir da data de assinatura, com prazo de vigência de 360 
(trezentos e sessenta) dias;
VALor do conVÊnIo: r$ 187.083,50 (cento e oitenta e sete mil, 
oitenta e três reais e cinquenta centavos) sendo r$ 145.500,00 (cento e 
quarenta e cinco mil, quinhentos reais), da concEdEntE, e r$ 41.583,50 
(quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) 
do CONVENENTE, a título de contrapartida financeira, que será liberado 
em conformidade com o “Plano de trabalho” que fará parte integrante 
deste instrumento.
rEcursos: As despesas do presente convênio correrão a conta da 
dotação orçamentária 38960 26 782 1152 4026, natureza de despesa 
4.4.40.42- subitem: 48, fonte 0104 (emenda parlamentar), recursos 
oriundos do tesouro do Estado do tocantins: secretaria do Estado de 
Infraestrutura, cidades e habitação
dAtA dE AssInAturA do conVÊnIo: 05/12/2019;
dAtA dE VIGÊncIA do conVÊnIo: 28/11/2020;
sIGnAtÁrIos: Juliana Passarin - concedente
marcio Pinheiro rodrigues - convenente.

SECRETARIA DO MEIO AMbIENTE 
E RECURSOS HÍDRICOS

PORTARIA SEMARH Nº 117, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo do mEIo AmbIEntE E rEcursos 
HÍdrIcos, no uso de suas atribuições, consoante o disposto no art. 42, 
§1º, inciso IV da constituição Estadual, em conformidade com o Ato nº 
1.476 - nm, publicado no doE de 21 de maio de 2019 e em concordância 
com o art. 5º da Lei 2.097, de 13 de julho de 2009, redação determinada 
pela Lei nº 3.170, de 22 de dezembro de 2016 e Lei nº 3.519, de 05 de 
agosto de 2019 e o inciso I do art. 19 do regimento Interno do cErH, 
publicado no doE nº 3.600;

consIdErAndo a resolução cErH nº 72, de 12 de setembro 
de 2018, publicada no doE nº 5.201;

consIdErAndo a Portaria sEmArH nº 117/2018, alterada 
pela Portaria sEmArH nº 24/2019, publicadas respectivamente no doE 
nº 5.233 e nº 5.335;

consIdErAndo o of. Pres/fAEt/nº162/2019 oriundo da 
federação da Agricultura e Pecuária - tocantins, sGd: 2019/39009/006565, 
o qual solicita a alteração do membro titular e suplente representantes 
daquela federação.
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rEsoLVE:

Art. 1º Alterar o inciso IV, da Portaria sEmArH nº 117/2018, 
nomeando para compor a câmara técnica Permanente de Águas 
subterrâneas - ctPAs, no biênio setembro/2018 a setembro/2020, os 
representantes da federação da Agricultura e Pecuária - tocantins, 
mileny de oliveira simão como titular em substituição à rejane falcão 
de Ataíde e frederico sodré dos santos como suplente em substituição 
à francinalma socorro da silva.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos à 04 de dezembro de 2019.

GAbInEtE do sEcrEtÁrIo do mEIo AmbIEntE E 
rEcursos HÍdrIcos, em Palmas - to, aos 09 dias do mês de 
dezembro de 2019.

rEnAto JAYmE dA sILVA
secretário

PORTARIA SEMARH Nº 118, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo do mEIo AmbIEntE E rEcursos 
HÍdrIcos, no uso de suas atribuições, consoante o disposto no art. 42, 
§1º, inciso IV da constituição Estadual, em conformidade com o Ato nº 
1.476 - nm, publicado no doE de 21 de maio de 2019 e com o art. 5º da 
Lei 2.097, de 13 de julho de 2009, redação determinada pela Lei nº 3.170, 
de 22 de dezembro de 2016 e Lei nº 3.519, de 05 de agosto de 2019;

consIdErAndo a Portaria sEmArH nº 44, alterada pelas 
Portarias sEmArH nº 50/2018, 72/2018, 90/2018, 23/2019, 48/2019, 
74/2019, 82/2019, 85/2019, 86/2019, 92/2019 e 102/2019, publicadas 
respectivamente nos doE nº 5.126, 5178, 5185, 5203, 5335, 5387, 5426, 
5436, 5446, 5446, 5.458 e 5.476;

consIdErAndo o of. PGE/GAb nº 12250/2019 oriundo 
da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, sGd: 2019/09069/038516, o 
qual solicita a alteração do membro suplente representante daquela 
Procuradoria;

rEsoLVE:

Art. 1º nomear para compor o conselho Estadual de recursos 
Hídricos - cErH/to, no biênio março/2018 a março/2020, Ana flávia 
ferreira cavalcante como suplente em substituição à fernanda raquel 
freitas de sousa rolim.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos à 03 de dezembro de 2019.

GAbInEtE do sEcrEtÁrIo do mEIo AmbIEntE E 
rEcursos HÍdrIcos, em Palmas - to, aos 09 dias do mês de 
dezembro de 2019.

rEnAto JAYmE dA sILVA
secretário

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº 752/2019/SES/GASEC, DE 22 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, designado pelo Ato 
Governamental de nº. 1.478 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado 
n° 5.361, de 21 de maio de 2019, consoante o disposto no art. 42, §1º, 
incisos I, II, e IV, da constituição do Estado.

considerando a decisão da Vara de Execuções fiscais e saúde 
da comarca de Palmas - tocantins referente aos autos nº 0033515-
33.2018.827.2729 a qual determina “(...) dEfIro o pedido de tutela 
antecipada, e determino que o requerido proceda ao fornecimento do 
medicamento nIntEdAnIb 150mG, conforme prescrição médica, no 
prazo máximo de 60 dias”. (...)

considerando a sentença da Vara de Execuções fiscais e saúde 
da comarca de Palmas - tocantins referente aos autos nº 0033515-
33.2018.827.2729 a qual determina “(...) AntE o EXPosto, com suporte 
nas disposições legais invocadas nos fundamentos desta sentença, 
torno definitiva a tutela antecipatória concedida e, via de consequência, 
AcoLHo o pedido verberado na inicial, com julgamento de mérito, (...)”

Considerando a justificativa emitida nas folhas de nº 107/108;

considerando, ainda, o Parecer Jurídico “sAJ/dAcc” nº. 
541/2019, exarado pela diretoria de Análises de contratos e convênios, 
da superintendência de Assuntos Jurídicos, devidamente homologado 
pelo despacho/sEs/GAsEc nº 1155/2019, no qual se manifestam 
favorável à aquisição do medicamento EsILAto dE nIntEdAnIb 150mG, 
junto à empresa onco Prod distribuidoras de Produtos Hospitalares e 
oncológicos LtdA, cnPJ n° 04.307.650/0001-35.

rEsoLVE:

Art. 1º dispensar à realização de procedimento licitatório em 
atendimento da dEcIsÃo e sEntEnÇA, visando à contratação da onco 
Prod distribuidoras de Produtos Hospitalares e oncológicos LtdA, cnPJ 
n° 04.307.650/0001-35, no valor de r$ 79.005,60 (setenta e nove mil, cinco 
reais e sessenta centavos) para aquisição do medicamento destinado 
ao atendimento da paciente dorILdA quEIroz tEIXEIrA conforme 
Processo Administrativo nº. 2018/30550/008458.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor e produz efeitos na data de 
sua publicação.

LuIz EdGAr LEÃo toLInI
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 776/2019/SES/GASEC, 28/11/2019.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 42, inciso I, da constituição do Estado 
do tocantins e,

considerando o disposto no artigo 200, inciso III, da constituição 
federal, bem como o contido no artigo 6º, inciso III, da Lei n° 8080/90, que 
versa sobre a competência do sus em ordenar a formação de recursos 
humanos para a área da saúde;

considerando a Portaria sEsAu n° 229/2019, publicada no 
Diário Oficial 5.358, de 15 de maio de 2019, que institui os núcleos de 
educação permanente nas unidades da secretaria de Estado da saúde;

considerando a Portaria sEsAu n° 375/2019, que estabelece 
normas e fluxos para celebração de Termo de Cooperação Institucional 
entre a secretaria de Estado da saúde do tocantins (sEs - to) e 
Instituições de Ensino, visando à realização de estágio estudantil 
supervisionado e atividades de aprendizagem em serviço, nas unidades 
de saúde e setores de Gestão da sEs - to;

considerando a celebração do termo de cooperação nº 
03/2016, firmado entre a SES e a Instituição de ensino INSTITUTO 
tocAntInEnsE PrEsIdEntE Antono cArLos- ItPAc Porto 
nAcIonAL com objetivo de estabelecer condições de cooperação mútua 
e disponibilizar vagas para os estágios estudantis supervisionados e as 
atividades de aprendizagem em serviço, nas unidades de saúde e setores 
da secretaria de Estado da saúde;

considerando o Plano de Aprendizagem em serviço, que 
subsidia o termo de cooperação e o regimento do Estágio Estudantil 
supervisionado obrigatório e Aprendizagem em serviço;

rEsoLVE:

Art. 1º disponibilizar a quantidade de vagas destinadas aos 
alunos de residência médica, para Estágio Estudantil supervisionado 
obrigatório e Aprendizagem em serviço, no segundo semestre de 2019, 
nas unidades de saúde, conforme o quadro abaixo:

unidade de saúde curso Período Período de 
estágio

nº de 
alunos

carga 
horária

Hospital regional de Porto
nacional

residência médica - mEdIcInA dE fAmILIA E 
comunIdAdE r2 15/08/2019 a

31/10/2019 1 156

Hospital e maternidade 
tia dedé

residência médica - mEdIcInA dE fAmILIA E 
comunIdAdE r2 01/11/2019 a 

31/03/2020 1 264

totAL 1 420
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Art. 2º fica a Instituição de Ensino InstItuto tocAntInEnsE 
PrEsIdEntE Antono cArLos- ItPAc Porto nAcIonAL obrigada 
a cumprir com o valor da contrapartida estipulada, conforme artigo 3º §1º 
da Portaria 375/2019.

Art. 3º Permanecem inalteradas as cláusulas do instrumento 
original, que é o termo de cooperação Institucional, e as obrigações 
pendentes dos aditivos anteriores.

Art. 4º A disponibilidade de vagas para residência médica terá 
vigência do dia 15 de agosto de 2019 a 31 de março de 2020.

Art. 5º os casos omissos serão dirimidos pela sEs-to.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

LuIz EdGAr LEÃo toLInI
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 777/2019/SES/GASEC, DE 28 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 42, inciso I, da constituição do Estado 
do tocantins e,

considerando o disposto no artigo 200, inciso III, da constituição 
federal, bem como o contido no artigo 6º, inciso III, da Lei n° 8080/90, que 
versa sobre a competência do sus em ordenar a formação de recursos 
humanos para a área da saúde;

considerando a Portaria sEsAu n° 229/2019, publicada no 
Diário Oficial 5.358, de 15 de maio de 2019, que institui os núcleos de 
educação permanente nas unidades da secretaria de Estado da saúde;

considerando a Portaria sEsAu n° 375/2019, que estabelece 
normas e fluxos para celebração de Termo de Cooperação Institucional 
entre a secretaria de Estado da saúde do tocantins (sEs - to) e 
Instituições de Ensino, visando à realização de estágio estudantil 
supervisionado e atividades de aprendizagem em serviço, nas unidades 
de saúde e setores de Gestão da sEs - to;

considerando a celebração do termo de cooperação nº 
05/2018, firmado entre a SES e a Instituição de ensino EAD DA UNIP 
Em PALmAs - unIVErsIdAdE PAuLIstA- AssuPEro com objetivo de 
estabelecer condições de cooperação mútua e disponibilizar vagas para 
os estágios estudantis supervisionado e as atividades de aprendizagem 
em serviço, nas unidades de saúde e setores da secretaria de Estado 
da saúde;

considerando o Plano de Aprendizagem em serviço, que 
subsidia o termo de cooperação e o regimento do Estágio Estudantil 
supervisionado obrigatório e Aprendizagem em serviço;

rEsoLVE:

Art. 1º disponibilizar a quantidade de vagas destinadas aos 
alunos do curso de serviço social, para Estágio Estudantil supervisionado 
obrigatório e Aprendizagem  em serviço, no segundo semestre de 2019, 
nas unidades de saúde, conforme o quadro abaixo:

unidade de 
saúde curso Período 

disciplina
Período de 

estágio nº de aluno carga horária Valor de 
contrapartida

Hmdr
serviço social - EstÁGIo 

currIcuLAr 
suPErVIsIonAdo II

6º 19/08/2019 a
20/12/2019 4 150 r$ 63,00

serviço social - EstÁGIo 
currIcuLAr 

suPErVIsIonAdo III
7º 18/08/2019 a

20/12/2019 2 450 r$ 94,50

HGP
serviço social - EstÁGIo 

currIcuLAr 
suPErVIsIonAdo III

7º 18/08/2019 a
20/12/2019 5 450 r$ 236,25

totAL 11 1050 r$ 393,75

Art. 3º reconhecer o primeiro semestre de 2019 do curso de 
serviço social dos estágios realizados nas unidades da secretaria de 
saúde.

unidade de 
saúde curso Período 

disciplina
Período de 

estágio nº de aluno carga 
horária

Valor de 
contrapartida

serviço social - EstÁGIo 
currIcuLAr 

suPErVIsIonAdo
5º 11/03/2019 a

27/06/2019 4 150 r$ 63,00

Hmdr
serviço social - EstÁGIo 

currIcuLAr 
suPErVIsIonAdo

7º 11/03/2019 a
27/06/2019 2 450 r$ 94,50

serviço social - EstÁGIo 18/04/2019 a

HGP currIcuLAr 
suPErVIsIonAdo 7º 27/06/2019 5 450 r$ 236,25

totAL 11 1050 r$ 393,75

Art. 4º fica a Instituição de Ensino obrigada a cumprir com a 
contrapartida estipulada, conforme artigo 3º, §1º da Portaria 375/2019.

Art. 5º Permanecem inalteradas as cláusulas do instrumento 
original, que é o termo de cooperação Institucional, e as obrigações 
pendentes dos aditivos anteriores.

Art. 6º A disponibilidade de vagas do curso serviço social terá 
vigência de agosto a dezembro/2019.

Art. 7º os casos omissos serão dirimidos pela sEs-to.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

LuIz EdGAr LEÃo toLInI
secretário de Estado da saúde

PORTARIA Nº 779/2019/SES/GASEC, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sAÚdE, designado pelo Ato 
Governamental de nº. 1.478 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado 
n° 5.361, de 21 de maio de 2019, consoante o disposto no art. 42, §1º, 
incisos I, II, e IV, da constituição do Estado.

considerando a decisão do Juízo da 2ª Vara da fazenda 
e registros Públicos de Araguaína referente aos autos nº 0020135-
12.2018.827.2706 a qual determina “(...) Ex positis, dEfIro o provimento 
liminar pleiteado para dEtErmInAr ao réu, o EstAdo do tocAntIns 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta, forneça 
a requerente EVELLYN ALVES LIMA, com qualificação nos autos, o 
fármaco belimumabe 400mg, consoante respectiva prescrição médica, 
em quantidade suficiente para 3 (três) meses de tratamento, nos termos 
da fundamentação retro e até ulterior decisão judicial (...).”

Considerando a justificativa emitida na folha de nº 63;

considerando, ainda, o Parecer Jurídico “GAb/GndJ” nº. 
49/2019, exarado pela Gerência do núcleo de demandas Judiciais, 
Gabinete do secretário, devidamente homologado pelo despacho/sEs/
GAsEc nº 1335/2019, no qual se manifestam favorável à aquisição 
do medicamento bELImumAbE 400mG soL. InJE frAsco, junto 
à empresa onco Prod distribuidoras de Produtos Hospitalares e 
oncológicos LtdA, cnPJ n° 04.307.650/0012-98.

rEsoLVE:

Art. 1º dispensar à realização de procedimento licitatório em 
atendimento da dEcIsÃo e sEntEnÇA, visando à contratação da 
onco Prod distribuidoras de Produtos Hospitalares e oncológicos LtdA, 
cnPJ n° 04.307.650/0012-98, no valor de r$ 18.465,70 (dezoito mil, 
quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) para aquisição 
do medicamento destinado ao atendimento da paciente EVELLYn ALVEs 
LImA conforme Processo Administrativo nº. 2019/30550/009787.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor e produz efeitos na data de 
sua publicação.

LuIz EdGAr LEÃo toLInI
secretário de Estado da saúde
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PROCESSO Nº 2018.30550.003184
ERRATA - 8/2019/SES/GASEC

CONTRATO Nº 132/2018 (FLS. 303/326) “DA CLÁUSULA DÉCIMA 
OITAVA - DO PREÇO”

Importa mencionar que, a correção no bojo desta errata 
fundamenta-se na cláusula nona do contrato nº 132/2018 e no despacho 
nº 898/2019/sEs/suHP (sGd nº 2019.30559.122981) nestes termos está 
errata  é uma correção material e  não traz prejuízo ao erário, ao passo 
que Administração Pública deve corrigir seus atos com defeitos sanáveis 
conforme preleciona o art. 55 da Lei 9.784/1999.

ondE constA:

cLÁusuLA dÉcImA oItAVA - do PrEÇo

o contrAtAntE pagará à contrAtAdA pela contratação 
do(s) serviço (s) o valor total estimado de r$ 655.999,68 (seiscentos e 
cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito 
centavos) sendo que pagamento será conforme faturamento.

PAssE A constAr:

cLÁusuLA dÉcImA oItAVA - do PrEÇo

o contrAtAntE pagará à contrAtAdA pela contratação 
do(s) serviço (s) o valor total estimado de r$ 983.999,52 (novecentos e 
oitenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois 
centavos) sendo que pagamento será conforme faturamento.

Palmas, 02 de dezembro de 2019.

LuIz EdGAr LEÃo toLInI
secretário de Estado da saúde

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚbLICA

PORTARIA SSP Nº 303, DE 21 DE MARÇO DE 2019.

Arquiva sindicância Administrativa em virtude da 
ocorrência da Prescrição e dá outras providências.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGurAnÇA PÚbLIcA, 
no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, incisos I e IV da 
constituição do Estado do tocantins:

consIdErAndo os Autos de sindicância Administrativa nº 
025/2018, instaurada por intermédio da Portaria nº 027/2018 - cGPc/to  
para apurar a conduta da delegada de Polícia JAcquELInE dE 
GuImArÃEs E souzA coImbrA, matrícula nº 838639-1, por 
transgressão disciplinar tipificada no artigo 92, inciso II, alínea “i”, inciso 
III alíneas “b, k e m” e inciso IV, alíneas “b e “v” da Lei nº 1.654/2006;

CONSIDERANDO o despacho do Corregedor-Geral (fls. 256), o 
qual manifestou pelo Arquivamento, acatando o relatório da corregedora 
Adjunta (fls. 253 e 254), entendeu que não se vislumbra a possibilidade de 
sanção administrativa pela ocorrência da prescrição administrativa da ação 
disciplinar, nos termos do artigo 93, inciso I e II e §1º da Lei 1.654/2006 
(Estatuto dos Policiais civis do Estado do tocantins);

CONSIDERANDO o despacho (fls. 258) deste subscritor, o qual 
acolheu a sugestão do corregedor-Geral;

rEsoLVE:

I - determinar o ArquIVAmEnto dos Autos de sindicância 
Administrativa nº 025/2018, de 10 de maio de 2018.

II - dê-se ciência ao servidor através da corregedoria-Geral de 
Polícia civil, fornecendo cópias à Gerência de gestão e desenvolvimento 
de Pessoas, para as anotações cabíveis e publicação no Diário Oficial 
do Estado.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

dê-se ciência, registre-se, publique-se e intime-se.

Palmas/to, 21 de março de 2019.

crIstIAno bArbosA sAmPAIo
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 306, DE 20 DE MARÇO DE 2019.

Arquiva sindicância Administrativa em virtude da perda 
do objeto-aposentadoria do servidor-não vislumbra 
possibilidade de aplicação de pena de demissão ou 
cassação de aposentadoria e dá outras providências.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGurAnÇA PÚbLIcA, 
no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, incisos I e IV, da 
constituição do Estado do tocantins:

consIdErAndo os Autos de sindicância Administrativa nº 
066/2017, instaurada por intermédio da Portaria nº 092/2017 - cGPc/to  
para apurar a conduta do Perito Oficial VAMBERTO DOS SANTOS, 
matrícula nº 221378-3, por transgressão disciplinar tipificada no artigo 92,  
inciso II alínea “s” da Lei nº 1.654/2006;

CONSIDERANDO o despacho do Corregedor-Geral (fls. 71), o 
qual manifestou pelo Arquivamento, acatando o relatório da corregedora 
Adjunta (fls. 67 a 69), entendeu que não se vislumbrava a possibilidade 
de sanção administrativa de demissão e consequentemente a cassação 
de aposentadoria;

CONSIDERANDO o despacho (fls. 73) deste subscritor, o qual 
acolheu a sugestão do corregedor-Geral;

rEsoLVE:

I - determinar o ArquIVAmEnto dos Autos de sindicância 
Administrativa nº 066/2017, de 15 de dezembro de 2017.

II - dê-se ciência ao servidor através da corregedoria-Geral de 
Polícia civil, fornecendo cópias à Gerência de gestão e desenvolvimento 
de Pessoas, para as anotações cabíveis e publicação no Diário Oficial 
do Estado.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

dê-se ciência, registre-se, publique-se e intime-se.

Palmas/to, 21 de março de 2019.

crIstIAno bArbosA sAmPAIo
secretário de Estado da segurança Pública

PORTARIA SSP Nº 308, DE 21 DE MARÇO DE 2019.

Arquiva sindicância Administrativa em virtude da perda 
do objeto-aposentadoria do servidor-não vislumbra 
possibilidade de aplicação de pena de demissão ou 
cassação de aposentadoria e dá outras providências.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGurAnÇA PÚbLIcA, 
no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, §1º, incisos I e IV da 
constituição do Estado do tocantins:

consIdErAndo os Autos da sindicância Administrativa nº 
080/2017, instaurada por intermédio da Portaria nº 106/2017 - cGPc/to  
para apurar a conduta do Agente de Polícia AntÔnIo sAsELIto 
fErrEIrA LImA, matrícula nº 194302-3, por suposta transgressão 
disciplinar prevista no artigo 92, Inciso II, alínea “l” e Inciso III, alínea “b” 
da Lei nº 1.654/2006;

CONSIDERANDO o despacho do Corregedor-Geral (fls. 84), 
o qual manifestou pelo Arquivamento acatando o relatório, bem como 
parecer da Corregedora Adjunta (fls. 80 a 82) por não vislumbrar a 
possibilidade de sanção administrativa de demissão e consequentemente 
a cassação da aposentadoria;

CONSIDERANDO o despacho (fls. 85) deste subscritor, o qual 
acolheu a sugestão do corregedor-Geral;

rEsoLVE:

I - determinar o ArquIVAmEnto dos Autos de sindicância 
Administrativa nº 080/2017, de 28 de dezembro de 2017.

II - dê-se ciência ao servidor através da corregedoria-Geral de 
Polícia civil, fornecendo cópias à Gerência de Gestão e desenvolvimento 
de Pessoas, para as anotações cabíveis e publicação no Diário Oficial 
do Estado.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

dê-se ciência, registre-se, publique-se e intime-se.

Palmas/to, 21 de março de 2019.

crIstIAno bArbosA sAmPAIo
secretário de Estado da segurança Pública



Ano XXXI - EstAdo do tocAntIns, quArtA-fEIrA, 11 dE dEzEmbro dE 20195.502DIÁRIO OFICIAL   No32

PORTARIA SSP Nº 1168, DE 05 DE DEzEMbRO DE 2019.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA sEGurAnÇA PÚbLIcA, 
nomeado pelo Ato de nº 195 - nm, de 1º de fevereiro de 2019, do chefe 
do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 42, 
§1º, incisos I e IV, da constituição do Estado do tocantins, com fulcro no 
art. 16, do decreto nº 5.483, de 15 de agosto de 2018;

considerando a atribuição do chefe do Poder Executivo 
regulamentar os procedimentos relacionados ao Estágio Probatório e à 
Avaliação Especial de desempenho, prevista no §19 do art. 20 da Lei 
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, publicada no Diário Oficial nº 2.478, 
regulamentado pelo decreto supracitado;

considerando a conclusão de todas as etapas avaliatórias no 
sistema de Avaliação Especial de desempenho do Estágio Probatório - 
sAEdE, conforme o inciso VIII art. 7 do decreto nº 5.483.

considerando que, de acordo com a Instrução normativa 
sEcAd nº 3/2017, art. 7, de 05 de setembro de 2017, a Avaliação 
Especial de desempenho é realizada por comissão formada pelo chefe 
mediato, chefe imediato e por um terceiro servidor como indicação do 
chefe Imediato.

rEsoLVE:

1º HOMOLOGAR o resultado final das etapas avaliatórias do 
servidor público lotado nesta Pasta, devido ao término e aprovação na 
Avaliação Especial de desempenho, conforme Anexo Único desta.

2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.

Palmas - to, 05 de dezembro de 2019.

crIstIAno bArbosA sAmPAIo
secretário de Estado da segurança Pública

AnEXo ÚnIco dA PortArIA ssP nº 1168, 
dE 05 dE dEzEmbro dE 2019.

cPf número funcional servidor(a) média

010.921.081-65 11530154-2 Jose cidimar martins de oliveira 150

DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL

PORTARIA DGPC Nº 692, DE 03 DE SETEMbRO DE 2019.

A dELEGAdA-GErAL dA PoLÍcIA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe conferem o art. 144, §4º da carta magna federal, o art. 116 da 
constituição do Estado do tocantins, o Ato nº 2.020 - nm, de 21 de agosto 
de 2019, e o art. 118, incisos XV e XVII, do decreto nº 5.979, de 12 de 
agosto de 2019, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público,

considerando que as férias da Policial civil, adiante nominada 
foram suspensas, através da Portaria sEcIJu/to nº 100, de 21 de 
fevereiro de 2017, publicada na edição do Diário Oficial nº 4.815, de 24 
de fevereiro de 2017, em face da necessidade do serviço, e com fulcro 
no art. 58, caput da Lei 3.461, de 2019 (Estatuto dos Policiais civis do 
Estado do tocantins);

considerando a solicitação da diretoria de Polícia da capital, 
por intermédio da Proposta de Portaria nº 262/2019-dPc, observados o 
interesse e a conveniência da Administração Pública, resolve:

Art. 1º EstAbELEcEr, a fruição de 30 (trinta) dias de férias, a 
Agente de Polícia, sonArA PErEIrA bArbosA, matrícula nº 1082990-1,  
no período compreendido entre os dias 02/01/2020 a 31/01/2020, referente 
ao período aquisitivo 2016/2017, as quais foram suspensas por intermédio 
da Portaria sEcIJu/to nº 100, de 21 de fevereiro de 2017, publicada na 
edição do Diário Oficial nº 4.815, de 24 de fevereiro de 2017.

Palmas/to, 04 de dezembro de 2019.

rAImundA bEzErrA dE souzA
delegada-Geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 942, DE 27 DE NOVEMbRO DE 2019.

A dELEGAdA-GErAL dA PoLÍcIA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe conferem o art. 144, §4º da carta magna federal, o art. 116 da 
constituição do Estado do tocantins, o Ato nº 2.020 - nm, de 21 de agosto 
de 2019, e o art. 118, inciso XV, do decreto nº 5.979, de 12 de agosto de 
2019, visando atender aos princípios basilares da Administração Pública 
e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando que, de acordo com o princípio da continuidade 
do serviço público, este deve ser prestado de maneira contínua, regular, 
com qualidade e eficiência;

considerando que a Lei 3.463, de 25 de abril de 2019, foi 
regulamentada pela Portaria ssP nº 563, de 17 de maio de 2019, e que 
esta sem seu artigo 6º dispõe que a cumulação de responsabilidades 
administrativas, ressalvado o disposto nos §§2º e 3º do referido artigo, 
dependerá de designação por Portaria do delegado-Geral da Polícia civil, 
do corregedor-Geral de Polícia ou do superintendente de segurança 
Integrada, conforme o caso;

considerando o teor do regimento Interno da secretaria da 
segurança Pública do Estado do tocantins, o qual em seu artigo 118, 
inciso XV estabelece que, compete à delegada-Geral da Polícia civil 
designar policiais civis para cumular responsabilidades administrativas, 
no âmbito das unidades policiais;

considerando a solicitação da diretoria de Polícia do Interior, 
por intermédio da Proposta de Portaria nº 764/2019-dPI, observados o 
interesse e a conveniência da Administração Pública, resolve:

I - dEsIGnAr, de ofício, por conveniência da administração 
pública, com efeito retroativo a 06/11/2019, o delegado de Polícia 
JodIVAn bEnEVIdEs dA sILVA, matrícula nº 11682140-1, para, 
exercendo a função de delegado chefe da 18ª delegacia de Polícia/18ª 
dP - Ananás, para, cumular as responsabilidades administrativas como 
delegado chefe da 19ª delegacia de Polícia/19ª dP - nazaré, bem como, 
quando designado por superior hierárquico, concorrer à escala de plantão 
da 4ª central de Atendimento da Polícia civil/4ª cAPc - tocantinópolis, 
ambas integrantes da 1ª delegacia regional da Polícia civil/1ª drPc - 
Araguatins.

Palmas/to, 27 de novembro de 2019.

rAImundA bEzErrA dE souzA
delegada-Geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 977, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

A dELEGAdA-GErAL dA PoLÍcIA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe conferem o art. 144, §4º da carta magna federal, o art. 116 da 
constituição do Estado do tocantins, o Ato nº 2.020 - nm, de 21 de agosto 
de 2019, e o art. 118, incisos XV e XVII, do decreto nº 5.979, de 12 de 
agosto de 2019, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público,

considerando que as férias do servidor, adiante nominado foram 
suspensas, através da Portaria dGPc nº 695, de 03 de setembro de 
2019, publicada na edição do Diário Oficial nº 5.437, de 09 de Setembro 
de 2019, em face da necessidade do serviço, e com fulcro no art. 58, da 
Lei 3.461, de 2019 (Estatuto dos Policiais civis do Estado do tocantins), 
por intermédio da Portaria dGPc nº 528, de 09 de julho de 2019, publicada 
no Diário Oficial nº 5.402, de 19 de julho de 2019;

considerando a solicitação da diretoria de Polícia do Interior - 
dPI, por intermédio da Proposta de Portaria n° 793/2019-dPI, observados 
o interesse e a conveniência da Administração Pública, resolve:
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Art. 1º concEdEr, a fruição de 15 (quinze) dias de férias, ao 
servidor rIccELLY rodrIGo mAtIAs montEIro, Escrivão de Polícia 
de 3ª classe - d, matrícula nº 95592-1, no período compreendido entre 
os dias 09/12/2019 a 23/12/2019, referente ao período aquisitivo de 
2018/2019, as quais foram suspensas por intermédio da Portaria dGPc 
nº 576, de 05 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial nº 5.418, 
de 13 de agosto de 2019, retificada pela Portaria DGPC nº 910, de 02 
de dezembro de 2019, publicada no doE nº 5.497, de 04 de dezembro 
de 2019.

Palmas/to, 09 de dezembro de 2019.

rAImundA bEzErrA dE souzA
delegada-Geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 978, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

A dELEGAdA-GErAL dA PoLÍcIA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe conferem o art. 144, §4º da carta magna federal, o art. 116 da 
constituição do Estado do tocantins, o Ato nº 2.020 - nm, de 21 de agosto 
de 2019, visando atender aos princípios basilares da Administração 
Pública e assegurar a necessidade imperiosa de manutenção do serviço 
público;

considerando que o inciso XIX do artigo 118, do regimento 
Interno da secretaria da segurança Pública (anexo único ao decreto nº 
5.979, de 12 de agosto de 2019), dispõe ser competente, a delegada-Geral 
da Polícia civil, para expedir atos referentes a férias, como suspensão, 
interrupção e estabelecimento, de policiais civis e de servidores 
administrativos, lotados em órgãos subordinados à delegacia-Geral da 
Polícia civil;

Considerando a necessidade de retificação da Portaria DGPC 
Nº 799, de 08 de outubro de 2019, publicada na edição do Diário Oficial 
nº 5.463, de 15 de outubro de 2019, resolve:

Art. 1º rEtIfIcAr a Portaria dGPc nº 799, de 08 de outubro 
de 2019, publicada na edição do Diário Oficial nº 5.463, de 15 de outubro 
de 2019, que designou o delegado de Polícia rAfAEL fortEs fALcÃo, 
na parte textual;

onde se lê: “...dEsIGnAr, de ofício, por conveniência da administração 
pública, com efeito retroativo a 17/09/2019...”;

Leia-se: “dEsIGnAr, de ofício, por conveniência da administração 
pública, com efeito retroativo a 13/08/2019...”.

Palmas/to, 09 de dezembro de 2019.

rAImundA bEzErrA dE souzA
delegada-Geral da Polícia civil

PORTARIA DGPC Nº 979, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

A dELEGAdA-GErAL dA PoLÍcIA cIVIL, no uso da atribuição 
que lhe conferem o art. 144, §4º da carta magna federal, o art. 116 
da constituição do Estado do tocantins, o Ato nº 2.020 - nm, de 21 de 
agosto de 2019, e o art. 118, inciso IV, alíneas “a” e “b” e, do decreto nº 
5.979, de 12 de agosto de 2019, visando atender aos princípios basilares 
da Administração Pública e assegurar a necessidade imperiosa de 
manutenção do serviço público;

considerando que a segurança pública, nos termos do art. 144, 
caput, da constituição federal de 1988, é dever do Estado, além de direito 
e responsabilidade de todos;

considerando o teor do §1º, inciso I, do art. 26, da Lei nº 3.461/19 
(Estatuto dos servidores da Polícia civil do Estado do tocantins), o qual 
dispõe sobre a remoção de servidor público, de ofício, por conveniência 
da Administração Pública;

considerando que o inciso IX do artigo 54, do regimento 
Interno da secretaria de segurança Pública do Estado do tocantins, 
determina que dentre as atribuições da diretoria de Polícia da capital 
se encontra a de propor a lotação e a remoção de policiais civis que lhe 
são subordinados;

considerando que o inciso IV, alínea ‘a’, do artigo 118 do 
regimento Interno da secretaria da segurança Pública (anexo único 
ao decreto nº 5.979, de 12 de agosto de 2019), dispõe ser competente, 
a delegada-Geral da Polícia civil, para remover delegado de Polícia, 
Agente de Polícia e Escrivão de Polícia, de ofício, por conveniência da 
administração pública, de uma unidade administrativa para outra, no 
âmbito do município de Palmas ou de uma mesma delegacia regional 
de Polícia civil;

considerando que o §2º, do artigo 83, do regimento Interno 
da secretaria de segurança Pública dispõe ser possível que unidades 
policiais funcionem com efetivos de policiais civis diversos dos indicados 
pelos respectivos padrões de referência, sempre que a necessidade do 
serviço exigir;

considerando a solicitação da diretoria de Polícia do Interior - 
dPI, por intermédio da Proposta de Portaria nº 791/2019-dPI, observados 
o interesse e a conveniência da Administração Pública, resolve:

I - rEmoVEr, de ofício, por conveniência da administração 
pública, cArLos PEquEno dE oLIVEIrA, Agente de Polícia de classe 
Especial - f, matrícula nº 1021656-1, da 2ª delegacia Especializada 
de repressão ao crime organizado/2ª dEIc - Araguatins, para a 16ª 
delegacia de Polícia/16ª dP - são miguel, ambas integrantes da 1ª 
delegacia regional de Polícia civil/1ª drPc - Araguatins, a partir desta 
data.

Palmas/to, 09 de dezembro de 2019.

rAImundA bEzErrA dE souzA
delegada-Geral da Polícia civil

CORREGEDORIA-GERAL DE POLÍCIA CIVIL

PORTARIA CORREGEPOL Nº 003/2019, DE 09 DE MAIO DE 2019.

Arquiva sindicância Administrativa em virtude do 
afastamento da imputação na falha do serviço público 
e dá outras providências.

o corrEGEdor-GErAL dE PoLÍcIA cIVIL, no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 113, III da Lei 3.461 de 25 de abril 
de 2019 (Estatuto dos servidores da Polícia civil do Estado do tocantins);

consIdErAndo os Autos de sindicância Administrativa nº 
084/2018, instaurada por intermédio da Portaria nº 119/2018- cGPc/to,  
de 27 de novembro de 2018, para investigar os fatos contidos nos autos 
da Investigação Preliminar nº 110/2016 - cGPc, com o objetivo de apurar 
transgressão disciplinar tipificada no artigo 92, inciso III, alínea “h”, da 
Lei nº 1.654/2006;

CONSIDERANDO o despacho da Corregedora Adjunta (fls. 
221/231), a qual manifestou pelo Arquivamento, pois, entendeu que 
não se vislumbra a possibilidade de sanção administrativa, tendo em 
vista a ausência de materialidade, bem como condições jurídicas para 
continuidade do feito;

consIdErAndo o dEsPAcHo dE JuLGAmEnto/GAb/
CORREGEPOL Nº 003/2019 (fls. 233/234), o qual acolheu a sugestão 
da corregedora Adjunta de Polícia;

rEsoLVE:

Art. 1º determinar o ArquIVAmEnto dos Autos de sindicância 
Administrativa nº 084/2018, instaurada por intermédio da Portaria nº 
119/2018- cGPc/to, de 27 de novembro de 2018;

Art. 2º determinar o encaminhamento de cópia à Gerência de 
Gestão de Pessoas, para as anotações cabíveis e publicação no diário 
Oficial do Estado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º registre-se, publique-se e intime-se.

Art. 5º Após, arquive-se.

cumPrA-sE.

Palmas/to, 09 de maio de 2019.

fÁbIo AuGusto sImon
corregedor-Geral da Polícia civil
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PORTARIA CORREGEPOL Nº 042/2019, DE 19 DE JUNHO DE 2019.

Arquiva sindicância Administrativa em virtude da 
ocorrência da Prescrição e dá outras providências.

o corrEGEdor-GErAL dE PoLÍcIA cIVIL, no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 113, III da Lei 3.461, de 25 de abril 
de 2019 (Estatuto dos servidores da Polícia civil do Estado do tocantins);

consIdErAndo os Autos de sindicância Administrativa nº 
095/2018, instaurada por intermédio da Portaria nº 130/2018-cGPc/to, 
de 04 de dezembro de 2018,  com base nas informações contidas nos 
Autos de Investigação Preliminar nº 057/2015-cGPc, com o objetivo de 
apurar transgressão disciplinar tipificada no artigo 92, inciso III, alínea 
“h” da Lei nº 1.654/2006;

consIdErAndo o relatório do corregedor Adjunto (fls. 
117/119), o qual manifestou pelo Arquivamento dos Autos, em razão da 
impossibilidade de sanção administrativa, tendo em vista a ocorrência 
da prescrição da ação disciplinar, nos termos do artigo 118 da Lei nº 
3.461/2019 (Estatuto dos servidores da Polícia civil Estado do tocantins), 
que dispõe de prazos de prescrição mais benéficos ao sindicado;

consIdErAndo o dEsPAcHo dE JuLGAmEnto/GAb/
CORREGEPOL Nº 047/2019 (fls. 121), o qual acolheu a sugestão do 
corregedor Adjunto de Polícia;

rEsoLVE:

Art. 1º determinar o ArquIVAmEnto dos Autos de sindicância 
Investigativa nº 095/2018, instaurada por intermédio da Portaria nº 
130/2018-cGPc/to, de 04 de dezembro de 2018.

Art. 2º determinar o encaminhamento da cópia à Gerência de 
Gestão de Pessoas, para as anotações cabíveis e publicação no diário 
Oficial do Estado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º registre-se, publique-se e intime-se.

Art. 5º Após, arquive-se.

cumPrA-sE.

Palmas/to, 19 de junho de 2019.

fÁbIo AuGusto sImon
corregedor-Geral da Polícia civil

PORTARIA CORREGEPOL Nº 071/2019, DE 02 DE AGOSTO DE 2019.

Arquiva sindicância Administrativa em virtude da 
ocorrência da Prescrição e dá outras providências.

o corrEGEdor-GErAL dE PoLÍcIA cIVIL, no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 113, III da Lei 3.461 de 25 de abril 
de 2019 (Estatuto dos servidores da Polícia civil do Estado do tocantins);

consIdErAndo os Autos de sindicância Administrativa nº 
025/2019, instaurada por intermédio da Portaria nº 071/2019-cGPJ/to,  
de 08 de março de 2019, com base nas informações contidas na 
Investigação Preliminar - sGd: nº 193/2015 - sGd: 2017/31000/001409, 
com o objetivo de apurar a transgressão disciplinar tipificada no artigo 92, 
inciso III, alínea “q” da Lei nº 1.654/2006, supostamente praticada pelo 
servidor identificado pela matrícula nº 700827-2.

consIdErAndo o relatório do corregedor Adjunto (fls. 
08/10), o qual manifestou pelo Arquivamento dos Autos, em razão da 
impossibilidade de sanção administrativa, tendo em vista a ocorrência 
da prescrição da ação disciplinar, nos termos do artigo 118 da Lei nº 
3.461/2019 (Estatuto dos servidores da Polícia civil Estado do tocantins), 
que dispõe de prazos de prescrição mais benéficos ao sindicado;

consIdErAndo o dEsPAcHo dE JuLGAmEnto/GAb/
CORREGEPOL Nº 072/2019 (fls.12), o qual acolheu a sugestão do 
corregedor Adjunto de Polícia;

rEsoLVE:

Art. 1º determinar o ArquIVAmEnto dos Autos de sindicância 
Investigativa nº 025/2019, instaurada por intermédio da Portaria 071/2019-
cGPJ/to, de 08 de março de 2019.

Art. 2º determinar o encaminhamento da cópia à Gerência de 
Gestão de Pessoas, para as anotações cabíveis e publicação no diário 
Oficial do Estado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º registre-se, publique-se e intime-se.

Art. 5º Após, arquive-se.

cumPrA-sE.

Palmas/to, 02 de agosto de 2019.

mÁrcIo GIrotto VILELA
corregedor-Geral da Polícia civil

PORTARIA CORREGEPOL Nº 077/2019, DE 02 DE SETEMbRO DE 2019.

o corrEGEdor-GErAL dE PoLÍcIA cIVIL, no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 113, III da Lei 3.461, de 25 de abril 
de 2019 (Estatuto dos servidores da Polícia civil do Estado do tocantins),

consIdErAndo os Autos de sindicância nº 054/2018, 
instaurada por intermédio da Portaria nº 075/2018-cGPc/to, de 06 
de agosto de 2018, para apurar a conduta do Policial identificado pela 
matrícula nº 718121-2, em razão da prática da transgressão disciplinar 
tipificada no artigo 92, inciso I, alíneas “a” e “j” da Lei nº 1.654/2006, que 
guarda similaridade com o que consta no atual Estatuto.

consIdErAndo o Parecer da corregedora Adjunta (fls. 
145/151), a qual manifestou pela celebração do compromisso de 
Ajustamento de conduta - cAc;

consIdErAndo o dEsPAcHo dE JuLGAmEnto/GAb/
SSP Nº 127/2019 (fls. 155) deste subscritor, o qual acolheu na integra 
a sugestão do corregedor Adjunto, e, decidiu pela celebração do 
compromisso de Ajustamento de conduta - cAc, ao servidor indicado 
acima;

consIdErAndo a aceitação pelo servidor do comPromIsso 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (fls. 158/159);

rEsoLVE:

Art. 1º Homologar o compromisso de Ajustamento de conduta da 
servidora identificada pela matrícula nº 718121-2, pela prática da infração 
disciplinar prevista no art. 92, inciso I, alíneas “a” e “j” da Lei 1.654/06, 
tendo o compromissário declarado que reconhece a inadequação de sua 
conduta e compromete-se a observar e cumprir o Estatuto da Polícia civil 
do Estado do tocantins (Lei 3.461/2019);

Art. 2º dê-se ciência ao servidor através da corregedoria 
Adjunta, fornecendo cópias à Gerência de Gestão de Pessoas, para as 
anotações cabíveis e publicação no Diário Oficial do Estado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º registre-se, publique-se e intime-se.

cumPrA-sE.

Palmas/to, 02 de setembro de 2019.

márcio Girotto Vilela
corregedor-Geral de Polícia
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PORTARIA CORREGEPOL Nº 084/2019, DE 02 DE SETEMbRO DE 2019.

Arquiva sindicância Administrativa em virtude da 
ocorrência da Aposentadoria e dá outras providências.

o corrEGEdor-GErAL dE PoLÍcIA cIVIL, no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 113, III da Lei 3.461 de 25 de abril 
de 2019 (Estatuto dos servidores da Polícia civil do Estado do tocantins);

consIdErAndo os Autos de sindicância Administrativa nº 
031/2017, instaurada por intermédio da Portaria nº 046/2017- cGPc/to, 
de 30 de junho de 2017, com base nas informações contidas no ofício 
nº 034/2017, com o objetivo de apurar transgressão disciplinar tipificada 
no artigo 92, inciso II, alínea “i” da Lei nº 1.654/2006;

consIdErAndo o relatório do corregedor Adjunto (fls. 
21/22), o qual manifestou pelo Arquivamento dos Autos, tendo em vista 
que, com a aposentadoria da sindicada ocorreu à perda do objeto da 
presente sindicância, e  não há nos autos a possibilidade de aplicação da 
penalidade de cassação de aposentadoria pelo fato objeto da apuração;

consIdErAndo o dEsPAcHo dE JuLGAmEnto/GAb/
CORREGEPOL nº 086/2019 (fls. 24), o qual acolheu a sugestão do 
corregedor Adjunto de Polícia;

rEsoLVE:

Art. 1º determinar o ArquIVAmEnto dos Autos de sindicância 
Administrativa nº 031/2017, instaurada por intermédio da Portaria 
046/2017- cGPc/to, de 30 de junho de 2017.

Art. 2º determinar o encaminhamento da cópia à Gerência de 
Gestão de Pessoas, para as anotações cabíveis e publicação no diário 
Oficial do Estado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º registre-se, publique-se e intime-se.

Art. 5º Após, arquive-se.

cumPrA-sE.

Palmas/to, 02 de setembro de 2019.

márcio Girotto Vilela
corregedor-Geral da Polícia civil

PORTARIA CORREGEPOL Nº 086/2019, DE 05 DE SETEMbRO DE 2019.

o corrEGEdor-GErAL dE PoLÍcIA cIVIL, no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 113, III da Lei 3.461, de 25 de abril 
de 2019 (Estatuto dos servidores da Polícia civil do Estado do tocantins),

consIdErAndo os Autos de sindicância nº 086/2018, 
instaurada por meio  da Portaria nº 121/2018-cGPc/to, de 27 de 
dezembro de 2018 para apurar a conduta do Policial identificado pela 
matrícula nº 625404-2, em razão da prática da transgressão disciplinar 
tipificada no artigo 92, inciso II alínea “n” da Lei nº 1.654/2006, que guarda 
similaridade com o que consta no atual Estatuto.

consIdErAndo o relatório do corregedor Adjunto (fls. 
149/153), o qual manifestou pela celebração do compromisso de 
Ajustamento de conduta - cAc;

consIdErAndo o dEsPAcHo dE JuLGAmEnto/GAb/
CORREGEPOL Nº 078/2019 (fls. 154) deste subscritor, o qual acolheu 
na integra a sugestão do corregedor Adjunto, e, decidiu pela celebração 
do compromisso de Ajustamento de conduta - cAc, ao servidor indicado 
acima;

consIdErAndo a aceitação pelo servidor do comPromIsso 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (fls. 158/159);

rEsoLVE:

Art. 1º Homologar o compromisso de Ajustamento de conduta 
do servidor identificado pela matrícula nº 625404-2, pela prática da infração 
disciplinar prevista no art. 92, inciso II, alínea “n” da Lei 1.654/06, tendo o 
compromissário declarado que reconhece a inadequação de sua conduta e 
compromete-se a observar e cumprir o Estatuto da Polícia civil do Estado 
do tocantins (Lei 3.461/2019);

Art. 2º dê-se ciência ao servidor através da corregedoria 
Adjunta, fornecendo cópias à Gerência de Gestão de Pessoas, para as 
anotações cabíveis e publicação no Diário Oficial do Estado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º registre-se, publique-se e intime-se.

cumPrA-sE.

Palmas/to, 05 de setembro de 2019.

márcio Girotto Vilela
corregedor-Geral de Polícia

PORTARIA CORREGEPOL Nº 087/2019, DE 06 DE SETEMbRO DE 2019.

Arquiva sindicância Administrativa em virtude da 
ocorrência da Prescrição e dá outras providências.

o corrEGEdor-GErAL dE PoLÍcIA cIVIL, no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 113, III da Lei 3.461, de 25 de abril 
de 2019 (Estatuto dos servidores da Polícia civil do Estado do tocantins);

consIdErAndo os Autos de sindicância nº 063/2017, 
instaurada por intermédio da Portaria nº 085/2017-cGPc/to, de 20 de 
novembro de 2017, para apurar a conduta do Policial Civil identificado pela 
matrícula nº 589126-1, em razão da prática da transgressão disciplinar 
tipificada no artigo 96, Inciso VII da Lei nº 3.461/2019;

consIdErAndo o Parecer do corregedor Adjunto (fls. 
146/149), o qual manifestou pelo Arquivamento dos Autos, em razão da 
impossibilidade de sanção administrativa, tendo em vista a ocorrência 
da prescrição da ação disciplinar, nos termos do artigo 118 da Lei nº 
3.461/2019 (Estatuto dos servidores da Polícia civil Estado do tocantins), 
que dispõe de prazos de prescrição mais benéficos ao sindicado.

consIdErAndo o dEsPAcHo dE JuLGAmEnto/GAb/
CORREGEPOL Nº 087/2019 (fls.150), o qual acolheu a sugestão do 
corregedor Adjunto de Polícia;

rEsoLVE:

Art. 1º determinar o ArquIVAmEnto dos Autos de sindicância 
Administrativa nº 063/2017, instaurada por intermédio da Portaria 
085/2017-cGPc/to, de 20 de novembro de 2017.

Art. 2º determinar o encaminhamento da cópia à Gerência de 
Gestão de Pessoas, para as anotações cabíveis e publicação no diário 
Oficial do Estado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º registre-se, publique-se e intime-se.

Art. 5º Após, arquive-se.

cumPrA-sE.

Palmas/to, 06 de setembro de 2019.

márcio Girotto Vilela
corregedor-Geral de Polícia

PORTARIA CORREGEPOL Nº 088/2019, DE 06 DE SETEMbRO DE 2019.

Arquiva sindicância Administrativa em virtude da não 
comprovação da ocorrência de transgressão, e dá outras providências.

o corrEGEdor-GErAL dE PoLÍcIA cIVIL, no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 113, III da Lei 3.461, de 25 de abril 
de 2019 (Estatuto dos servidores da Polícia civil do Estado do tocantins)

consIdErAndo A sindicância decisória nº 043/2019, 
instaurada por intermédio da Portaria nº 103/2019/corrEGEPoL, de 11 
de julho de 2019, para apurar a conduta do Policial Civil identificado pela 
matrícula nº 11644419-1, em razão da prática da transgressão disciplinar 
tipificada no artigo 98, inciso IV, alínea “c” da Lei nº 3.461/2019;

consIdErAndo o Parecer do corregedor Adjunto (fls. 
30/32), o qual manifestou pelo Arquivamento dos Autos, em razão da não 
comprovação da prática da transgressão disciplinar por parte do sindicado, 
diante dos elementos colhidos nos autos da sindicância;



Ano XXXI - EstAdo do tocAntIns, quArtA-fEIrA, 11 dE dEzEmbro dE 20195.502DIÁRIO OFICIAL   No36

consIdErAndo o dEsPAcHo dE JuLGAmEnto/GAb/
CORREGEPOL nº 088/2019 (fls. 36), o qual acolheu a sugestão do 
corregedor Adjunto de Polícia;

rEsoLVE:

Art. 1º determinar o ArquIVAmEnto dos autos da sindicância 
decisória nº 043/2019, instaurada por intermédio da Portaria nº 103/2019/
corrEGEPoL, de 11 de julho de 2019.

Art. 2º determinar o encaminhamento da cópia à Gerência de 
Gestão de Pessoas, para as anotações cabíveis e publicação no diário 
Oficial do Estado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º registre-se, publique-se e intime-se.

Art. 5º Após, arquive-se.

cumPrA-sE.

Palmas/to, 06 de setembro de 2019.

márcio Girotto Vilela
corregedor-Geral da Polícia civil

PORTARIA CORREGEPOL Nº 109/2019, DE 29 DE NOVEMbRO DE 2019.

o corrEGEdor-GErAL dE PoLÍcIA cIVIL, no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 113, III da Lei 3.461 de 25 de abril 
de 2019 (Estatuto dos servidores da Polícia civil do Estado do tocantins).

consIdErAndo os Autos de sindicância nº 012/2014, 
instaurada por intermédio da Portaria nº 013/2014-cGPJ/to, de 18 de 
dezembro de 2014, para apurar a conduta do agente de Polícia identificado 
pela matrícula nº 858009-1, em razão da prática das transgressões 
disciplinares tipificadas no artigo 92, inciso IV alíneas “t” e “v” da Lei nº 
1.654/2006, guardam similaridade com o que consta no atual Estatuto.

consIdErAndo que o servidor encontra-se cedido ao Estado 
de Goiás, diante da impossibilidade de aplicação da penalidade imposta, 
o Corregedor-Geral decide pelo SOBRESTAMENTO do feito ficando 
suspenso o prazo Prescricional nos termos do artigo 118, §5° e §6°, inciso 
II da Lei 3.461/2019;

rEsoLVE:

Art. 1º SOBRESTAR o feito até que seja finalizado o prazo de 
cessão com o retorno do servidor ao Órgão de origem.

Art. 2º dê-se ciência ao servidor e ao órgão cessionário através 
da corregedoria Adjunta, fornecendo cópias à Gerência de Gestão de 
Pessoas, para as anotações cabíveis e publicação no Diário Oficial do 
Estado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º registre-se, publique-se e intime-se.

cumPrA-sE.

Palmas, 29 de novembro de 2019.

ronAn ALmEIdA souzA
delegado de classe Especial

corregedor-Geral de Polícia em exercício

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO DISCIPLINAR

PORTARIA ADM/CPPD/Nº 001, DE 04 DE DEzEMbRO DE 2019.

João batista marques, delegado de Polícia civil de classe 
Especial, Presidente da comissão Permanente de Processo disciplinar, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria ssP nº 
1.131, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 5.489, c/c o art. 186 da 
Lei 3.461/19 e o art. 10 do regimento Interno da corregedoria-Geral da 
Polícia civil.

considerando a necessidade de otimização dos serviços 
prestados pela comissão Permanente de Processo disciplinar, 
observados o interesse e a conveniência da Administração Pública;

rEsoLVE:

dEsIGnAr o servidor EVErton bEnmuYAL dA costA, Escrivão 
de Polícia classe Especial, matrícula funcional nº 515477-1,  
para, sob compromisso legal, atuar como secretário da comissão 
Permanente de Processo disciplinar, no âmbito da corregedoria-Geral 
da Polícia civil do Estado do tocantins.

Palmas/to, 04 de dezembro de 2019.

JoÃo bAtIstA mArquEs
delegado de Polícia civil

Presidente

ADAPEC

PORTARIA Nº 378, DE 05 DE NOVEMbRO DE 2019.

o Presidente da Agência de defesa Agropecuária do Estado 
do tocantins - AdAPEc, no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º,  
inciso XI, do regimento interno, aprovado pelo decreto nº 3.481,  
de 1º de setembro de 2008.

CONSIDERANDO a necessidade de fixar regras para garantir 
o efetivo controle dos usuários com privilégios de acesso às bases de 
dados disponibilizadas no sistema Informatizado de defesa Agropecuária 
do Estado do tocantins - sIdAto;

consIdErAndo a necessidade de estabelecer sanções 
para desestimular os acessos não autorizados ao sistema e o uso e 
manipulação indevida de informações protegidas pelo sigilo;

consIdErAndo a necessidade de padronizar os 
procedimentos e regulamentar os perfis de acesso e procedimentos de 
habilitação para utilização do sIdAto.

rEsoLVE:

dAs dIsPosIÇÕEs PrELImInArEs

Art. 1º A concessão de privilégios de acesso e o controle dos 
usuários com acesso ao sIdAto gerido e administrado pela AdAPEc 
observarão as normas previstas nesta Portaria.

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria entende-se por:

I - usuário: toda pessoa cadastrada e habilitada no sistema para 
consultar, inserir, suprimir ou modificar dado ou informação eletrônica;

II - Privilégio de acesso: permissão concedida ao usuário para 
acessar as funcionalidades do sistema.

III - Perfil: subconjunto de transações ou de consultas ao SIDATO 
autorizado ao usuário, conforme as atribuições no exercício de suas 
atividades na unidade da AdAPEc;

IV - cadastrador-Geral: servidores designados por ato, com 
atribuição para inserir no sistema de controle de acesso os usuários, bem 
como habilitá-los ou desabilitá-los a realizar as consultas e transações 
no sIdAto;

dAs AtrIbuIÇÕEs E PrErroGAtIVAs do GAcf

Art. 3º compete à Gerência de Avaliação, controle e 
fiscalização - GAcf habilitar e desabilitar os usuários e demais órgãos 
que tenham autorização de acesso ao sIdAto, gerenciar o controle de 
acesso dos usuários ao sistema, mantendo controle efetivo sobre as 
atividades exercidas por esses usuários.

Art. 4º os módulos a serem desenvolvidos a partir desta data 
deverão ser através de memorando e deverão possuir funcionalidade que 
permita ao cadastrador consultar e alterar, a qualquer tempo, a permissão 
de acesso e/ou habilitação do usuário.

Art. 5º É competência do GAcf, alterar a composição do 
perfil de acesso na medida da necessidade da atribuição ou quando for 
solicitado oficialmente por seu Supervisor Técnico e Delegado Regional 
em conjunto, bem como promover o desbloqueio e a troca de senhas 
sempre que seja necessário.

Art. 6º deve manter atualizado arquivo físico contendo os 
formulários referentes às inclusões e exclusões de usuário no sIdAto, e 
mediante os quais alterou privilégios, ou ainda excluiu usuários do sistema 
e no qual também indique o perfil de acesso do usuário.

dos ProcEdImEntos dE HAbILItAÇÃo dE usuÁrIo

Art. 7º A habilitação de usuário para acesso ou manipulação de 
dados e informações disponibilizados no sIdAto somente será concedida 
mediante a prévia assinatura do termo de responsabilidade que faz parte 
do formulário de cadastramento inicial.

Parágrafo Único: o GAcf manterá relação dos habilitados 
no sistema, devendo promover o confronto entre os termos de 
responsabilidade mantidos em arquivo digital no sIdAto e físico, e 
promover sempre que detectar divergências, as medidas corretivas 
necessárias.

Art. 8º o usuário sempre terá o acesso desabilitado ou revogado 
integralmente quando for remanejado, cedido a qualquer título, licenciado, 
desligado do órgão ou da entidade a que estiver vinculado.
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Parágrafo Único: o chefe imediato do usuário deverá informar 
ao GAcf o remanejamento, desligamento ou licença do usuário.

dAs InfrAÇÕEs E dAs PEnALIdAdEs

Art. 9º Caso seja configurado o uso indevido ou fraudulento por 
parte do servidor, mediante relatórios a serem emitidos pela comissão 
de Auditoria técnica do sIdAto, caberá, progressivamente, a aplicação 
das seguintes penalidades:

I - suspensão de login/senha a partir de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da ocorrência;

II - cancelamento definitivo de login/senha, em caso de 
reincidência após a reativação.

§1º Depois de decorridos 01 (um) ano do cancelamento definitivo 
o servidor, poderá solicitar a reconsideração da decisão perante a 
Presidência da Adapec, que decidirá sobre o pleito, proferindo decisão.

§2º sem prejuízo das penalidades cabíveis, haverá a devida 
apuração da responsabilidade civil, penal e administrativa, quando for 
o caso.

Art. 10. Por precaução e garantia da segurança do sistema, 
o(s) servidor(es) suspeito(s) de haver(em) descumprido as disposições 
desta Portaria poderá(ão) ter seu login imediatamente suspenso até final 
apuração da responsabilidade.

dAs dIsPosIÇÕEs fInAIs

Art. 11. É proibida a exploração de falhas ou vulnerabilidades 
que possam existir no sIdAto.

Art. 12. É responsabilidade de todo usuário cuidar da integridade, 
confidencialidade e disponibilidade dos dados e informações, devendo 
comunicar por escrito ao GAcf qualquer irregularidade, desvio ou falha 
identificada. O acesso à informação não garante direito sobre a mesma 
nem confere autoridade para liberar acesso a outras pessoas.

Art. 13. todos os usuários habilitados deverão manter seus 
cadastros atualizados no sIdAto mediante o preenchimento e remessa 
do formulário cadastramento/recadastramento.

Parágrafo Único: os usuários que não efetuarem o 
recadastramento, quando for solicitado, no prazo fixado terão suas 
habilitações suspensas/canceladas, ficando-lhes vedado o acesso ao 
sIdAto.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 237, de 18 de setembro de 2017.

GAbInEtE do PrEsIdEntE dA AGÊncIA dE dEfEsA 
AGroPEcuÁrIA do EstAdo do tocAntIns, em Palmas -to, 05 
de dezembro de 2019.

ALbErto mEndEs dA rocHA
Presidente

formuLÁrIo cAdAstrAmEnto InIcIAL ou 
rEcAdAstrAmEnto

nomE do sErVIdor:

cPf: EmAIL:

mAtrÍcuLA:

cArGo:

munIcÍPIo dE LotAÇÃo:

(  ) tErmo dE rEsPonsAbILIdAdE AnEXo A EssE EAssInAdo.

PErfIL dE AcEsso:

( ) cadastro de Propriedade/Produtor/ExploraçãoPecuária
( ) bloquear propriedade auto de infração
( ) desativar/reativar propriedade
( ) correção decadastro
( ) Evolução de rebanho
( ) desbloqueio rb51
( ) nascimento
( ) declaração de morte
( ) declaração deroubo
( ) Alterar/deletar Atestado debrucelose
( ) Alterar/deletar GtA de origem brucelose   
( ) bloqueio sanitário suspeita doenças Vesiculares e Vínculos 
(Veterinários)     
( ) cancelamentode vacina de  febre  Aftosa e raiva
( ) outras: ____________________

Para uso exclusivo GAcf/ddIsA:
( ) Jurídico bloqueio
( ) Auditor técnicodo sIdAto
( ) Cadastro Certificadora
( ) GtA duplicado
( ) requerimento de cancelamento de GtA
( ) cadastro de Pessoa física
( ) cadastro de Veterinários Habilitados
( ) cadastro Agroindústria
( ) cadastroExploraçãoAvícola     
( ) bloqueio/desbloqueio: mormo, AIE,brucelose, tuberculos e 
Leucose.

Assinatura e carimbo
delegado regiona

Assinatura e carimbro
supervisor técnico  Animal

tErmo dE sIGILo E rEsPonsAbILIdAdE

Antes de cadastrar sua senha de acesso no sistema 
Informatizado de defesa Agropecuária do Estado do to - sIdAto, você 
deve ler e concordar com os seguintes termos e condições:

1. os serviços do sIdAto serão disponibilizados conforme permissão 
de acesso atribuída.
2. Você declara sob as penas da Lei que:
2.1. compromete-se a manter tratamento sigiloso às informações 
disponíveis no sIdAto;
2.2. observará as seguintes normas abaixo:
a) A senha de acesso aos dados é pessoal e intransferível e deverá ser 
alterada imediatamente após o recebimento do primeiro acesso ou da 
expiração automática;
b) Impedir o acesso de terceiros ao sIdAto por meio de sua senha;
c) manter o sigilo de seu login/senha, não dando conhecimento a nenhuma 
outra pessoa;
d) Sair de seu acesso e/ou identificação ao final de cada sessão;
e) Notificar imediatamente ao superior hierárquico e ao GACF, quando 
tomar conhecimento de ocorrências de uso que apontem para a 
possibilidade de quebra da segurança de sua senha;
f) responsabilizar-se por todas as ações que ocorrerem mediante o uso 
de seu login/senha;
g) É vedado a todos os usuários do sIdAto, fazer uso das respectivas 
senhas, quando afastados do cargo ou função por motivo de férias, 
licenças ou afastamentos de qualquer natureza.
3. o servidor é responsável pelo uso adequado, dentro dos padrões 
apropriados para o sistema, estando ciente que através do seu login/senha 
haverá o registro de todo acesso ao sistema, bem como, a identificação 
a qualquer tempo de todas as operações efetuadas.
4. constituem faltas apenáveis civil e criminalmente, nos termos do código 
Penal, e igualmente das normas estatutárias e/ou legislação que lhes é 
pertinente, as seguintes transgressões:
a) A cessão da própria senha, perfil e visão a outrem, pode configurar 
violação de segredo de repartição;
b) A utilização indevida a fim de obter vantagem para si ou para outrem;
5. declara ter conhecimento e ciência das legislações sanitárias vigentes 
e orientações internas da Adapec a serem aplicadas na utilização do 
sIdAto.

Local:__________________ data:_____/_____/__________

_____________________________
Assinatura e carimbo do servidor usuário

PORTARIA Nº 382, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o Presidente da Agência de defesa Agropecuária do Estado 
do tocantins - AdAPEc/tocAntIns, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 2º, inciso XI, do regimento interno, aprovado pelo decreto 
nº 3.481, de 1º de setembro de 2008, c/c art. 19, da Lei nº 1.082, de 1° 
de junho de 1999.

consIdErAndo o que dispõe o regulamento técnico do 
Programa nacional de controle e Erradicação da brucelose e tuberculose 
(PncEbt), aprovada pela Instrução normativa sdA mAPA nº 10, de 03 
de março de 2017, a Portaria AdAPEc/to nº 297, de 27 de setembro 
de 2018.

r E s o L V E:

Art. 1º cadastrar junto à AdAPEc/to o médico Veterinário 
mAurÍcIo LEItÃo JAcomE, inscrita no crmV-to sob o nº 01445, 
residente neste Estado, para fins de execução de atividades previstas no 
regulamento técnico do Programa nacional de controle e Erradicação 
da brucelose e tuberculose Animal, referente à vacinação de fêmeas 
bovinas e bubalinas entre três a oito meses de idade, em dose única, 
com amostra 19 de brucella abortus e/ou amostra rb 51, de acordo com 
a legislação vigente.

Art. 2º O profissional supracitado utilizará o nº 426, e estará 
atuando em todos os municípios do Estado do tocantins.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

GAbInEtE do PrEsIdEntE dA AGÊncIA dE dEfEsA 
AGroPEcuÁrIA do EstAdo do tocAntIns, em Palmas, aos 09 
dias do mês de dezembro de 2019.

ALbErto mEndEs dA rocHA
Presidente
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RETIFICAÇÃO 2019

r E t I f I c A r  E X t r Ato  d o  P r I m E I r o  t E r m o 
AdItIVo Ao contrAto nº 45/2018, do Processo Administrativo  
nº 2018.34430.000710, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins 
nº 5.462, de 14 de outubro de 2019, da Agência de defesa Agropecuária 
do Estado do tocantins com a Empresa sIndIcAto dAs EmPrEsAs 
dE trAnsPortE coLEtIVo urbAno dE PAssAGEIros do sIt 
PALmAs - sEturb. onde se lê: VIGÊncIA: 17 de dezembro de 2018 
à16 de dezembro de 2019 Leia-se: VIGÊncIA: 17 de dezembro de 2019 
à 16 de dezembro de 2020.

ADETUC

PORTARIA NO 283/2019/GAbPRES/ADETUC, 
DE 11 DE DEzEMbRO DE 2019.

o PrEsIdEntE dA AGÊncIA do dEsEnVoLVImEnto do 
turIsmo, cuLturA E EconomIA crIAtIVA - AdEtuc, no uso das 
atribuições que lhe conferem a Lei nº 3.421, de 08 de março de 2019 e 
Ato nº 196 - nm, de 1º de fevereiro de 2019, publicado no doE edição 
nº 5.291, de 1º de fevereiro de 2019:

rEsoLVE:

Art. 1º  revogar a Portaria no 256/2019/GAbPrEs/AdEtuc, de 
21 de novembro de 2019 e a Portaria no 260/2019/GAbPrEs/AdEtuc, de 
25 de novembro de 2019, publicadas no Diário Oficial do Estado, edição 
nº 5.501, de 10 de dezembro de 2019.

Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GAbInEtE do PrEsIdEntE dA AGÊncIA do 
dEsEnVoLVImEnto do turIsmo, cuLturA E EconomIA 
crIAtIVA, em Palmas, aos 11 dias do mês de dezembro de 2019.

Aldison Wiseman barros de Lyra
Presidente

AGETO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

Processo nº 2019/38960/001.439.
Aditivo nº 13
contrato nº 007/2014.
contratante: AGÊncIA tocAntInEnsE dE trAnsPortEs E obrAs 
- AGEto
contratada: csn EnGEnHArIA LtdA.
objeto: Prorrogação de prazo do contrato em epígrafe, referente à 
Execução de serviços de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial, nas 
quadras 307 sul, 309 sul e 407 sul, em Palmas - to.
Prazo: 360 (trezentos e sessenta) dias o prazo de vigência contratual.
data da assinatura: 29 de novembro de 2019.
signatários: Juliana Passarin - representante da contratante.
Humberto siqueira nogueira - representante da contratada.

DETRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO Nº 000586/2019

o departamento Estadual de trânsito, com base nas 
competências elencadas nos arts. 21 e 281, da Lei 9.503/97 - ctb, e 
também nas disposições da Lei nº 9.873/99, resolve dar ciência dos 
respectivos Autos de Infração constantes do edital e estabelece o prazo 
de 30 dias para interposição de recursos. os dados das infrações de 
trânsito estão na seguinte ordem: Placa/uf; cPf/cnPJ; Órgão Autuador; 
nº Auto de Infração; data do cometimento; Hora cometimento e código/
Desdobramento. Demais informações e segunda via das notificações 
devem ser obtidas através do endereço eletrônico: multas@detran.to.gov.br. 

PLAcA/uf cPf/cnPJ Órgão Autuador nº Auto de 
Infração

data do 
cometimento

Hora do 
cometimento

código/
desdobramento

mWn2335/to 71472398149 dEtrAn to00272534 15/11/2019 23:20 6912-0

HVb7675/cE 05373212000219 AGEto rE00303019 17/11/2019 08:46 6645-0

mWs9396/to 04303292000192 AGEto rE00303021 18/11/2019 17:25 6645-0

otW0200/PA 09239713000187 AGEto rE00303022 18/11/2019 19:15 6645-0

mVX8114/to 50016172191 dEtrAn to01085097 15/11/2019 21:25 6599-2

EGJ0551/to 71614283000100 AGEto rE00303023 19/11/2019 08:05 6645-0

oAs3092/mt 01501665000141 AGEto rE00303025 19/11/2019 12:47 6645-0

Pqt2644/Go 24038943000171 AGEto rE00303027 19/11/2019 15:06 6823-1

nWJ7743/PA 91860113168 AGEto rE00303028 20/11/2019 12:06 6645-0

nnA9843/mA 17516429000139 AGEto rE00303031 20/11/2019 13:58 6750-0

nWJ7743/PA 91860113168 AGEto rE00303029 20/11/2019 12:10 6831-1

qcX0777/mt 17085809000166 AGEto rE00303033 21/11/2019 07:09 6971-0

AdX2192/mG 88539539187 AGEto rE00303032 21/11/2019 06:57 6645-0

qcX0777/mt 17085809000166 AGEto rE00303034 21/11/2019 07:23 6823-1

qEc0255/PA 15529088000100 AGEto rE00336127 21/11/2019 12:41 6823-1

PVK5442/Pr 01201578000179 AGEto rE00336128 21/11/2019 13:42 6823-1

Ptd5633/mA 13213664000180 AGEto rE00336105 21/11/2019 17:25 6823-1

bcG3548/to 29579341000226 AGEto rE00336075 21/11/2019 07:39 6823-1

HfG4315/mG 03130160000143 AGEto rE00336025 21/11/2019 07:31 6637-1

bcd8758/Pr 01201578000179 AGEto rE00336103 21/11/2019 13:41 6823-1

bcG3548/to 29579341000226 AGEto rE00336074 21/11/2019 07:35 6831-1

qdr3422/PA 05642732000107 AGEto rE00336126 21/11/2019 10:50 6823-1

oYb9208/to 15759685000121 AGEto rE00336104 21/11/2019 15:36 6831-1

omX0905/Go 00853538000149 AGEto rE00336100 21/11/2019 07:16 6823-1

oLJ0881/to 07561355000107 AGEto rE00335716 22/11/2019 16:30 6823-1

IYf0061/rs 31227488000118 AGEto rE00336111 22/11/2019 15:11 6831-1

csK3043/sP 08925103000174 AGEto rE00336110 22/11/2019 09:32 6831-1

cud5807/sE 00247602507 AGEto rE00303039 22/11/2019 10:31 6980-0

cud5807/sE 00247602507 AGEto rE00303038 22/11/2019 10:29 6971-0

oYA6238/to 32067585134 dEtrAn to00202006 14/11/2019 10:35 5185-1

btb0434/to 62721100904 AGEto rE00303042 22/11/2019 13:56 6645-0

cud5807/sE 00247602507 AGEto rE00303037 22/11/2019 10:27 6645-0

qKm3135/to 15221077000169 AGEto rE00336109 22/11/2019 08:26 6831-1

qWA3938/to 15221077000169 AGEto rE00336129 22/11/2019 08:25 6831-1

mXA5687/to 24378345000141 AGEto rE00336107 22/11/2019 17:37 6785-2

bbu1243/Pr 01201578000179 AGEto rE00336106 22/11/2019 06:05 6823-1

AVA8416/Pr 02894466943 AGEto rE00336131 22/11/2019 14:16 6068-2

JLJ6308/Go 83297065168 AGEto rE00303043 22/11/2019 04:20 6645-0

HIo0191/mG 05366783674 AGEto rE00303035 22/11/2019 07:47 6645-0

oVd6110/bA 06186816000138 AGEto rE00336130 22/11/2019 09:10 6840-2

PKI1592/bA 03748089000248 AGEto rE00331964 23/11/2019 16:04 6840-2

HWJ7843/bA 69510083020 AGEto rE00331924 23/11/2019 16:04 6840-2

mWH2267/to 05953458592 dEtrAn to00153493 17/11/2019 11:30 5460-0

qJs4255/sc 95881322000101 AGEto rE00339516 26/11/2019 19:52 6750-0

mWo6670/to 37414380000110 AGEto rE00303049 23/11/2019 08:05 6971-0

mWo6670/to 37414380000110 AGEto rE00303050 23/11/2019 08:05 6980-0

mWo6670/to 37414380000110 AGEto rE00339501 23/11/2019 08:05 5185-1

ooc2861/Go 09200005000132 AGEto rE00303048 23/11/2019 07:16 6645-0

oVd6110/bA 06186816000138 AGEto rE00331965 23/11/2019 18:19 6823-1

PJu8475/bA 18029260000155 AGEto rE00331967 24/11/2019 09:29 6840-2

mmA9015/sc 24348233000148 AGEto rE00331970 24/11/2019 22:30 6823-1

qVc4504/PA 03220153000132 AGEto rE00339503 24/11/2019 20:31 6645-0

qVc4504/PA 03220153000132 AGEto rE00339502 24/11/2019 20:17 6823-1

qEJ9007/PA 03220153000132 AGEto rE00339504 24/11/2019 20:40 6823-1

obV4174/to 03414113295 dEtrAn to00766909 18/11/2019 15:35 6599-2

qdA6882/PA 00621794201 dEtrAn to00418669 18/11/2019 20:00 6653-1

nKr3772/to 78746329153 dEtrAn to00414564 01/12/2019 20:05 5169-1

qKf3793/to 04937174126 dEtrAn to00414554 28/11/2019 20:00 7579-0

PWr0679/to 03998341684 dEtrAn to00202004 11/11/2019 08:32 7633-1

dGn0481/sP 38978953000100 dEtrAn to00303495 13/11/2019 21:30 6912-0

nGd7064/Go 97167100110 dEtrAn to00414415 13/11/2019 20:10 5010-0

mXE5853/to 29224296874 dEtrAn to00202005 14/11/2019 10:30 5185-1

qWc0005/to 04138622160 dEtrAn to00303499 16/11/2019 15:30 5045-0

mVV6864/to 03055929128 dEtrAn to00272533 15/11/2019 23:50 6912-0

qKc4308/to 05548590413 dEtrAn to00211784 14/11/2019 09:33 5185-1

JKJ0278/df 00594993113 dEtrAn to00211786 14/11/2019 09:37 5185-1

qKc7870/to 30198615868 dEtrAn to00211787 14/11/2019 09:37 5185-1

nLt8998/to 78083273104 dEtrAn to00211788 14/11/2019 09:40 5185-1

oGJ7722/Go 60714131172 dEtrAn to00211789 14/11/2019 09:42 5185-1

oYb1157/to 52839540304 dEtrAn to00211791 14/11/2019 10:41 5185-1

PqP6157/to 30155371649 dEtrAn to00211790 14/11/2019 10:20 5185-1

mWH5456/to 43433685053 dEtrAn to00211792 14/11/2019 12:43 5185-1

mWs1246/to 98325523115 dEtrAn to00211793 14/11/2019 12:46 5185-1

oLH2464/to 02994596000118 dEtrAn to00211794 14/11/2019 12:47 5185-1
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mWr0257/to 59749881168 dEtrAn to00211795 14/11/2019 12:48 5185-1

ozJ5833/mG 71253939691 dEtrAn to00217701 14/11/2019 12:54 5185-1

mcf9964/to 36438537187 dEtrAn to00217702 14/11/2019 12:56 5185-1

oLm0721/to 88027309115 dEtrAn to00217703 14/11/2019 12:59 5185-1

qKJ5006/to 11490838000127 dEtrAn to00217704 14/11/2019 13:00 5185-1

qKK8230/to 01673299105 dEtrAn to00217705 14/11/2019 13:00 5185-1

qKd6089/to 01203102100 dEtrAn to00217706 14/11/2019 13:11 5185-1

qKm0188/to 30781272149 dEtrAn to00215583 14/11/2019 12:55 5592-0

Kdf2270/to 01760331147 dEtrAn to00215582 14/11/2019 13:04 5592-0

JKb9426/df 28330269191 dEtrAn to00215581 14/11/2019 12:55 5185-1

qKb1446/to 25136402172 dEtrAn to00215575 14/11/2019 13:02 5185-1

mVW2404/to 68989636191 dEtrAn to00224085 14/11/2019 12:38 5185-1

PtA3415/to 02392060100 dEtrAn to00224084 14/11/2019 12:36 5185-1

nGJ4406/to 00060474165 dEtrAn to00224083 14/11/2019 10:33 5185-1

HHt8213/to 74447360144 dEtrAn to00224082 14/11/2019 10:32 5185-1

qKH6756/to 23125713153 dEtrAn to00224081 14/11/2019 09:53 5185-1

ott9690/PA 27053946215 dEtrAn to00224080 14/11/2019 09:35 5185-1

mWf0881/to 82473153191 dEtrAn to00224078 14/11/2019 08:54 5185-1

oYA5475/to 06963811172 dEtrAn to00224079 14/11/2019 09:30 6130-0

Htc2308/ms 05097829140 dEtrAn to00211785 14/11/2019 09:33 6580-0

qKJ7340/to 62660306168 dEtrAn to00211800 14/11/2019 12:54 5185-1

AzE0630/Pr 81601549920 dEtrAn to00211799 14/11/2019 12:52 5185-1

nWf2401/to 00749492171 dEtrAn to00211797 14/11/2019 12:51 5185-1

JKE0947/df 11875922000169 dEtrAn to00192810 15/11/2019 17:19 5525-0

JVb3694/to 71909540153 dEtrAn to00303419 17/11/2019 18:40 6599-2

GWI2077/to 05134731144 dEtrAn to00242287 16/11/2019 01:00 6530-0

AJs3500/Pr 01132284147 dEtrAn to00294848 16/11/2019 18:00 5169-1

qKI0824/to 91400996104 dEtrAn to01044129 14/11/2019 08:05 7048-1

oYA8734/to 04116524190 dEtrAn to00303497 16/11/2019 10:40 6556-1

oYA8734/to 04116524190 dEtrAn to00303496 16/11/2019 10:40 6912-0

nff3438/Go 99323346187 dEtrAn to00414419 16/11/2019 14:45 7030-1

nff3438/Go 99323346187 dEtrAn to00414418 16/11/2019 14:45 5010-0

mWz5963/to 00475096193 dEtrAn to00414417 15/11/2019 20:40 7072-1

mWE2664/to 05034665140 dEtrAn to00414416 15/11/2019 19:50 5010-0

mVX0482/to 97971243120 dEtrAn to00416416 17/11/2019 17:00 5819-1

obV4174/to 03414113295 dEtrAn to00766910 18/11/2019 15:35 6653-1

oYb7521/to 97824038149 dEtrAn to00300781 17/11/2019 18:30 6912-0

nKJ2633/to 08152225134 dEtrAn to01026324 18/11/2019 17:20 7030-1

nKJ2633/to 08152225134 dEtrAn to01026325 18/11/2019 17:20 5835-0

mXc1509/to 00032773137 dEtrAn to01026269 18/11/2019 20:45 7366-2

mWq6637/to 01346093105 dEtrAn to00305925 18/11/2019 09:30 6912-0

mWq6637/to 01346093105 dEtrAn to00305924 18/11/2019 09:30 5010-0

qKL3567/to 41404580115 dEtrAn to00217316 18/11/2019 19:55 7633-2

nWI7613/to 98467093153 dEtrAn to00212150 18/11/2019 16:40 7633-1

nLH1099/to 04162983000113 dEtrAn to00210126 18/11/2019 17:11 5835-0

qWb3681/to 04415128106 dEtrAn to00418618 18/11/2019 10:48 5738-0

mWI8585/to 02827961180 dEtrAn to00418617 18/11/2019 08:45 5738-0

LWE4695/Go 02808694105 dEtrAn to00149886 18/11/2019 11:30 6599-2

LWE4695/Go 02808694105 dEtrAn to00149884 18/11/2019 11:30 5010-0

qKI2650/to 07490357144 dEtrAn to00312161 18/11/2019 15:00 7633-1

mWd5179/to 22024314899 dEtrAn to00312160 18/11/2019 09:25 7633-1

mWq9832/to 36933988104 dEtrAn to00414688 18/11/2019 21:40 5010-0

nGW3431/to 64251225104 dEtrAn to00414644 18/11/2019 18:20 5991-0

nHJ9309/to 01760288110 dEtrAn to00153494 18/11/2019 08:30 5010-0

oGI6661/to 12399647149 dEtrAn to00198701 18/11/2019 11:25 5525-0

nLt9440/Go 03029191125 dEtrAn to00414421 18/11/2019 15:55 5525-0

nLt9440/Go 03029191125 dEtrAn to00414420 18/11/2019 15:55 5550-0

mXc2898/to 05427007350 dEtrAn to01083316 19/11/2019 07:35 6599-2

qKf5520/to 92891110110 dEtrAn to00713618 19/11/2019 07:20 5118-0

qKf5520/to 92891110110 dEtrAn to00713617 19/11/2019 07:20 5010-0

mWq5739/to 60021667187 dEtrAn to00312217 19/11/2019 15:00 5010-0

mWm2144/to 00106558161 dEtrAn to00418733 19/11/2019 17:20 6599-2

mWm2144/to 00106558161 dEtrAn to00418731 19/11/2019 17:20 5010-0

oLL1634/to 03158079119 dEtrAn to00418434 19/11/2019 17:08 6912-0

oLI8117/to 80471072168 dEtrAn to00418308 19/11/2019 16:26 7633-1

Kct0581/to 93203195100 dEtrAn to00241407 19/11/2019 21:00 6599-2

KEG9029/Go 00222334150 dEtrAn to00241411 19/11/2019 21:00 6599-2

KEG9029/Go 00222334150 dEtrAn to00241413 19/11/2019 21:00 5010-0

mWq1321/to 03617359108 dEtrAn to00417502 19/11/2019 23:00 6637-1

mWq1321/to 03617359108 dEtrAn to00417503 19/11/2019 23:00 6912-0

mWq1321/to 03617359108 dEtrAn to00417501 19/11/2019 23:00 6599-2

oYb3842/to 04740175169 dEtrAn to00319400 19/11/2019 16:53 6912-0

qKm5336/to 00427928192 dEtrAn to00319399 19/11/2019 16:40 6912-0

mWY7021/to 04510016131 dEtrAn to00319398 19/11/2019 16:35 6599-2

oLm9511/to 70090136160 dEtrAn to00319397 19/11/2019 16:26 6599-2

JHr6183/to 97913146168 dEtrAn to00303400 19/11/2019 19:40 5436-0

FAPT

PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2019/GAbPRES.

o Presidente da fundação de Amparo à Pesquisa do tocantins 
- fAPt, no uso da prerrogativa do Ato Governamental nº 472 - nm, de 
26/02/2019, publicado no doE nº 5.308, de 26/02/2019;

considerando que os preços ofertados estão compatíveis com 
o mercado local, conforme cotação realizada por meio do sistema de 
compras Via Internet;

considerando que não se trata de parcelas de uma mesma 
compra ou serviços;

considerando, ainda, o Parecer Jurídico nº 10/2019/AssJur 
emitido pela Assessoria Jurídica, que opinou pela possibilidade jurídica 
da contratação;

rEsoLVE:

dispensar a licitação, pelo valor de 1.940,00 (hum mil, novecentos e 
quarenta reais), com fundamento no inciso II, do art. 24, da Lei federal 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em favor da empresa: AntArYs 
AtAcAdIstA EIrELI, (cnPJ 26.471.679/0001-90).

GAbInEtE do PrEsIdEntE dA fundAÇÃo dE AmPAro À 
PEsquIsA do tocAntIns - fAPt, aos 26 dias de novembro de 2019.

márcio Antônio da silveira
Presidente

IGEPREV

PORTARIA Nº 1812, DE 18 DE NOVEMbRO DE 2019.
republicada para correção

dispõe sobre a ret i f icação do benefício de 
Aposentadoria da segurada Gislene maria sant’Ana 
martins.

o PrEsIdEntE do InstItuto dE GEstÃo PrEVIdEncIÁrIA 
do EstAdo do tocAntIns, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, IX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e,

consIdErAndo os termos da decisão proferida nos autos 
da Ação Judicial nº 0030368-33.2017.827.2729;

consIdErAndo os termos da Portaria conjunta nº 09, de 30 
de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial nº 4.059, de 31 de janeiro 
de 2014;

rEsoLVE:

Art. 1º rEtIfIcAr a Portaria nº 148/AP, de 06 de fevereiro de 
2013. Publicada no Diário Oficial nº 3.823, de 26 de fevereiro de 2013, 
referente à segurada GIsLEnE mArIA sAnt’AnA mArtIns, cPf: 
167.393.961-91, para fins de fixar os proventos referentes à Classe 
Especial, referência “L”, do cargo de delegado de Polícia, conforme 
consta do processo nº 2019.04.00413r2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de janeiro de 2014.

sHArLLEs fErnAndo bEzErrA LImA
Presidente

PORTARIA Nº 1850, DE 03 DE DEzEMbRO DE 2019.

dispõe sobre a concessão do benefício de pensão por 
morte do ex-segurado sebastião Gomes de oliveira.

o PrEsIdEntE do InstItuto dE GEstÃo PrEVIdEncIÁrIA 
do EstAdo do tocAntIns, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 20, IX, da Lei nº 1.940, de 1º de julho de 2008, e
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consIdErAndo os termos da decisão proferida nos autos 
da Ação Judicial nº 5000776-10.2009.827.2737.

rEsoLVE:

Art. 1º concEdEr, a partir de 04 de fevereiro de 2009, a mArIA 
dos AnJos nunEs oLIVEIrA, cPf: 796.914.201-04 e, AGostInHo 
GomEs dE oLIVEIrA, cPf: 485.318.801-06, o benefício de pensão por 
morte do ex-segurado sebastião Gomes de oliveira, matrícula nº 18430-6, 
na Graduação de soldado, carga horária de 180 horas, com base no que 
consta do processo n° 2019.07.208947P.

Art. 2º fIXAr o benefício no valor corresponde a r$ 1.572,29, 
custeado pelo Plano financeiro e reajustado pela paridade.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos financeiros a 04 de fevereiro de 2009.

sHArLLEs fErnAndo bEzErrA LImA
Presidente

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9/2017
republicado para correção

nº contrato: 9/2017
Processo nº: 2016/24830/002692
contratante: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado tocantins - 
IGEPrEV/to
contratada: oI s.A Em rEcuPErAÇÃo JudIcIAL, cnPJ: 
054.239.630/0001-11
objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 30 (trinta) meses 
e reajuste do valor contratado em 3,74% (três vírgula setenta e quatro 
por cento)
Valor Estimado: r$ 242.027,10 (duzentos e quarenta e dois mil, vinte e 
sete reais e dez   ).
fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações
dotação orçamentária: 09.126.1100.4240.0000
Elemento de despesa: 33.90.40
fonte recurso: 0241444444
Vigência: 23 de dezembro de 2019 à 22 de junho de 2022
Assinatura: 28/11/2019
signatários: sharlles fernando bezerra Lima - Presidente do IGEPrEV/to
márcio Pereira de c. Júnior - representante da contratada
Leandro marques da silva - representante da contratada

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2015

nº contrato: 26/2015
Processo nº: 2014/24830/003076
contratante: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado tocantins - 
IGEPrEV/to
contratada: orG sEGurAnÇA ELEtrÔnIcA LtdA.
objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses
Valor Estimado: r$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações
dotação orçamentária: 09.126.1100.4186.0000
Elemento de despesa: 33.90.37
fonte recurso: 0241444444
Vigência: 02 de janeiro de 2020 à 1° de janeiro de 2021.
Assinatura: 05/12/2019
signatários: sharlles fernando bezerra Lima - Presidente do IGEPrEV/to
Luiz carlos tiepelmann Gumiel - representante da contratada

EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2015

Autos do Processo nº: 2015 24830 01091
contrato: 25/2015
contratante: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado tocantins - 
IGEPrEV
contratada: fÊnIX AssEssorIA & GEstÃo EmPrEsArIAL LtdA
objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 (doze) 
meses e formalizar repactuação do contrato.
Valor Estimado: r$ 386.298,72 (trezentos e oitenta e seis mil, duzentos 
e noventa e oito reais e setenta e dois centavos).
fundamentação Legal: termos da Lei federal 8.666/93 e suas alterações
dotação orçamentária: 09.122.1100.4186.0000
Elemento de despesa: 33.90.39
fonte recurso: 0241444444
Vigência: 1° de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2020.
Assinatura: 05/12/2019
signatários: sharlles fernando bezerra Lima - Presidente do IGEPrEV-to
Vanusa ribeiro de sousa costa - representante da contratada

NATURATINS

PORTARIA/NATURATINS N° 231, DE 21 DE AGOSTO DE 2019.

o PrEsIdEntE do InstItuto nAturEzA do tocAntIns 
- nAturAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 1.901 - NM, publicado no Diário Oficial nº 5.409, de 31 de julho 
de 2019, e consoante o disposto no art. 86, da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

susPEndEr a fruição das férias legais da servidora, mAYrA AIrEs dE 
cAstro costA, número funcional 11540796-2, contrato  temporário   
referente ao período aquisitivo 2018/2019, antes prevista para 07/07/2019 
à 05/08/2019, 30 (trinta) dias, para usufruí-las em data oportuna.

sebastião Albuquerque cordeiro
Presidente do Instituto natureza do tocantins

PORTARIA/NATURATINS Nº 281, DE 19 DE NOVEMbRO DE 2019.

o PrEsIdEntE do InstItuto nAturEzA do tocAntIns 
- nAturAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 1.901 - NM, publicado no Diário Oficial nº 5.409, de 31 de julho 
de 2019, e consoante o disposto no art. 86, da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr, a fruição das férias legais do servidor, frEd ALVEs dE 
oLIVEIrA, número funcional 931096-2, fiscal Ambiental, do Instituto 
natureza do tocantins - nAturAtIns, referente ao período aquisitivo 
2017/2018, antes prevista para data oportuna, Portaria n° 229, de 04 de 
julho de 2018, d.o.E 5.152, de 11/07/2018, 10 (dez dias), para fruí-los 
em 29/11/2019 à 08/12/2019.

sebastião Albuquerque cordeiro
Presidente do Instituto natureza do tocantins

PORTARIA/NATURATINS Nº 287, DE 27 DE NOVEMbRO DE 2019.

o PrEsIdEntE do InstItuto nAturEzA do tocAntIns 
- nAturAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Ato nº 1.901 - NM, publicado no Diário Oficial nº 5.409, de 31 de julho 
de 2019, e consoante o disposto no art. 86, da Lei nº 1818, de 23 de 
agosto de 2007,

rEsoLVE:

concEdEr, a fruição das férias legais do servidor, fÁbIo PInto dos 
rEIs montEIro, cPf: 992.817.671-04, número funcional: 1245910-3, 
Inspetor de recursos naturais, do Instituto natureza do tocantins - 
nAturAtIns, referente ao período aquisitivo 2017/2018, antes prevista 
para data oportuna, portaria n° 340, de 17 de setembro  de 2018, d.o.E 
5.203, de 21/09/2018, 12 (doze) dias, para fruí-los em 25/11/2019 à 
06/12/2019.

sebastião Albuquerque cordeiro
Presidente do Instituto natureza do tocantins

PORTARIA/NATURATINS N° 291, DE 12 DE DEzEMbRO DE 2019.

Altera a composição de servidores responsáveis pelo 
PPA 2016/2019.

o PrEsIdEntE do InstItuto nAturEzA do tocAntIns 
- nAturAtIns, no uso das atribuições que lhe são conferidas por meio 
do Ato n° 1.901 - NM, de 31 de Julho de 2019, publicado no Diário Oficial 
Estadual nº 5.409 de mesma data,

consIdErAndo a Portaria/nAturAtIns nº 98/2019, 
publicada no doE n° 5.317, de 13/03/2019, que designara os servidores 
responsáveis pelo PPA 2016/2019;

consIdErAndo a necessidade de remanejamento e 
substituição de membros que compõem o rol de servidores designados;
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rEsoLVE:

Art. 1º o Anexo Único à PortArIA/nAturAtIns nº 98/2019, 
de 13 de março de 2019, publicada no doE n° 5.317, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“AnEXo ÚnIco À PortArIA/nAturAtIns nº 98, dE 13 dE mArÇo 
dE 2019”.

Planejamento e orçamento

servidor responsável matrícula cargo

titular: Ivaci rodrigues de sousa 623020-2 diretor de Administração e finanças

suplente: Jorge Kleber neiva brito 23572-9 Gerente de Planejamento e convênios

unidade orçamentária 4031 - Instituto natureza do tocantins - nAturAtIns

Programa de Gestão, manutenção e serviços do Estado

nº Ação orçamentária servidor responsável matrícula cargo

4193
coordenação e 
manutenção dos 

serviços Administrativos 
Gerais

titular: Ivaci rodrigues de sousa 623020-2 diretor de Administração e finanças

suplente: Ezio Alves Pereira 619106-1 Gerente Geral de Administração

4228 manutenção de 
recursos Humanos

titular: Ivaci rodrigues de sousa 623020-2 diretor de Administração e finanças

Suplente: Suplente: Bruna Delfino de 
mendonça 1121902-5 responsável pelos recursos 

Humanos

4256 manutenção de serviço 
de transporte

titular: Ivaci rodrigues de sousa 623020-2 diretor de Administração e finanças

suplente: dalmir da silva Jorge 32336-9 responsável pelos transportes

4262 manutenção de serviço 
de Informática

titular: Ivaci rodrigues de sousa 623020-2 diretor de Administração e finanças

suplente: Paulo Pércio quintanilha Guelpeli 91808-0 responsável pela tecnologia da 
Informação

Programa de formação 
do Patrimônio do 
servidor Público - 

PAsEP

titular: Ivaci rodrigues de sousa 623020-2 diretor de Administração e finanças

suplente: Luiz carlos teodoro 695479-1 Gerente de Execução orçamentária, 
financeira e contábil

unidade orçamentária 4033 - fundo Estadual do meio Ambiente - fuEmA

Programa temático: meio Ambiente e recursos Hídricos

objetivo servidor responsável matrícula cargo

conservar, preservar e proteger 
a biodiversidade e os recursos 

naturais do tocantins

titular: Eliandro carlos Gualberto 86953-6 diretor de Proteção e qualidade 
Ambiental

suplente: manoel ribeiro de souza Junior 1145742-2 diretor de Gestão e regularização 
Ambiental

nº Ação orçamentária servidor responsável matrícula cargo

4025
Legalização do uso dos 
recursos hídricos sob o 

domínio do Estado

titular: manoel ribeiro de souza Junior 1145742-2 diretor de Gestão e regularização 
Ambiental

suplente: Luan de sousa ribeiro 114781-1 Gerente de controle e uso dos 
recursos Hídricos

4034

disseminação de 
informações para 
sensibilização e 

educação ambiental

titular: Warley carlos rodrigues 859002 diretor de biodiversidade e Áreas 
Protegidas

suplente: rodrigo casado de freitas 1119359-0 Gerente de suporte ao 
desenvolvimento socioeconômico

4044

fiscalização sobre 
ações predatórias e de 
degradação do meio 

ambiente

titular: Eliandro carlos Gualberto 86953-6 diretor de Proteção e qualidade 
Ambiental

suplente: Amarildo Pereira dos santos 501235-1 Gerente de fiscalização Ambiental

4050
Inspeção ambiental 

sobre atos regulatórios 
e demandas externas

titular: Eliandro carlos Gualberto 86953-6 diretor de Proteção e qualidade 
Ambiental

suplente: Eder soares Pinto 817485-7 Gerente de Inspeção Ambiental

4087 Gestão de unidades de 
conservação

titular: Warley carlos rodrigues 859002 diretor de biodiversidade e Áreas 
Protegidas

suplente: carlos manuel carvalho carreira 256782-1
Gerente das unidades de 

conservação - Parques Estaduais e 
monitoramento natural

4089

Implementação 
de projetos para 

Pagamento de serviços 
Ambientais-PsA

titular: Warley carlos rodrigues 859002 diretor de biodiversidade e Áreas 
Protegidas

suplente: francisco tiago de souza Gomes 115345-5 Inspetor de recursos naturais

4102 Proteção de animais 
silvestres

titular: Warley carlos rodrigues 859002 diretor de biodiversidade e Áreas 
Protegidas

suplente: Jorge Leonam da silva barbosa 728436-5 Gerente de Pesquisa e Informações 
da biodiversidade

4103

monitoramento sobre 
as áreas do Programa 

de regularização 
Ambiental-PrA e dos 

desmatamentos e 
queimadas ilegais

titular: Eliandro carlos Gualberto 86953-6 diretor de Proteção e qualidade 
Ambiental

suplente: renato Pires da silva 122741-6 Gerente de monitoramento e Gestão 
de Informação Ambiental

4294
Legalização ambiental 

de atividades e 
empreendimentos

titular: manoel ribeiro de souza Junior 1145742-2 diretor de Gestão e regularização 
Ambiental

suplente: deivid sousa silva 128861-0 Gerente de Análise e Licenciamento 
Ambiental

objetivo servidor responsável matrícula cargo

melhorar a estrutura física e 
institucional para viabilizar a 

gestão ambiental

titular: Ivaci rodrigues de sousa 623020-2 diretor de Administração e finanças

suplente: Ézio Alves Pereira 619106-1 Gerente de Apoio Administrativo

nº Ação orçamentária servidor responsável matrícula cargo

4282 Qualificação profissional 
de servidores

titular: Ivaci rodrigues de sousa 623020-2 diretor de Administração e finanças

Suplente: Bruna Delfino de Mendonça 1121902-5 Gerente de recursos Humanos

4283

reestruturação 
e modernização 

institucional para a 
gestão do meio ambiente

titular: Gino machado de oliveira 808328-2 Gestor Público

suplente: nilza Verônica campos Amaral 
Aguiar 299318-1 Arquiteto

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições contrárias.

sebastião Albuquerque cordeiro
Presidente do Instituto natureza do tocantins

RURALTINS

PORTARIA Nº 355/2019/GAbPRES -  RURALTINS.

o PrEsIdEntE do InstItuto dE dEsEnVoLVImEnto 
rurAL do EstAdo do tocAntIns - rurALtIns, no uso das suas 
atribuições que lhe confere o regimento Interno aprovado pelo decreto 
nº 10.643, de 11 de julho de 1994, o Ato de nomeação nº 1.539 - nm, de 
04 de Junho de 2019, publicado no doE  nº 5.371, página 02.

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento de fiscal 
para todos os contratos públicos;

CONSIDERANDO que os gastos devem sempre ser fiscalizados;

r E s o L V E:

Art. 1º designar os servidores abaixo relacionados para sem 
prejuízo de suas atribuições, exercerem o encargo de fiscal de contrato, 
bem como seu respectivo substituto, para os casos de impedimentos e 
afastamentos legais do titular do contrato elencado a seguir:

número do 
contrato

número do 
Processo fiscal do contrato fiscal substituto contratado e objeto do contrato

9912407274 2016/34491/00011 Humberto chaves da rocha 
matrícula nº 11503998-3

Willamy francisco Pereira
matrícula nº 576703-2

Empresa brasileira de correios e 
telégrafos, referente contratação 

de serviços de malotes e 
correspondência para este instituto

Art. 2º Estabelecer, como atribuições do fiscal, o seguinte:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato das 
cláusulas avençadas;

II - anotar em registro próprio em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinam os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas;

III - opinar sobre a oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual;

IV - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas e eventuais diligências dos Órgãos de controle 
Interno e Externo;

V - atestar o recebimento dos serviços nas condições 
estabelecidas no instrumento convocatório e contratual;

VI - acompanhar os prazos de vigência do contrato, indicando 
a necessidade de prorrogações, acréscimos e supressões;

VII - certificar-se de que o serviço realizado atende integralmente 
as especificações contidas no instrumento convocatório, e correspondente 
ao contrato e proposta;

VIII - proceder à verificação de todas as condições pré-
estabelecidas pela contrAtAntE, podendo rejeitar, no todo ou em 
parte o fornecimento de produtos em desacordo com as mesmas, fazendo 
registrar as ocorrências nos autos da contratação;

IX - nos casos de prorrogação, acréscimos e supressões, 
as solicitações devem ser expedidas em, no mínimo, 60 dias antes do 
término do contrato;

Art. 3º O fiscal de que trata esta Portaria é responsável civil, 
penal e administrativamente pelos atos que praticar, aplicando-se-lhes as 
disposições das Leis 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
e 1.818/07, de 23 de agosto de 2007.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

GAbInEtE do PrEsIdEntE do InstItuto dE 
dEsEnVoLVImEnto rurAL do EstAdo do tocAntIns - 
rurALtIns, em Palmas - to, aos 29 dias do mês de novembro de 2019.

tHIAGo PErEIrA dourAdo
Presidente
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EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ProcEsso:  2016/34491/00011
contrAto:  9912407274
contrAtAntE: Instituto de desenvolvimento rural do Estado do 
tocantins - rurALtIns
contrAtAdo:  Empresa brasileira de correios e telégrafos
cnPJ: 34.028.316/7883-47
obJEto do contrAto: referente ao aditamento do contrato de 
prestação de serviços de entrega de correspondência e envio de malote 
- 4º aditivo -  para atender as necessidades deste Instituto.
VALor totAL: r$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais).
dotAÇÃo orÇAmEntÁrIA: 2016.3449.20.122.1100.4195.0000 - 
Elemento de despesa: 33.90.39 fonte: 0100666666, 0240666666
VIGÊncIA: o contrato terá sua vigência adstrita partir da data de sua 
assinatura dAtA dE AssInAturA: 09.12.2019.
modALIdAdE: dispensa de Licitação
sIGnAtÁrIos: thiago Pereira dourado - Presidente do rurALtIns e 
francisco santos de Jesus e Erika soares tannus -  representante da 
Empresa brasileira de correios e telégrafos - contratada.

JUCETINS

PORTARIA JUCETINS Nº 161/2019, DE 09 DE DEzEMRbO DE 2019.

dIsPÕE sobrE A HAbILItAÇÃo dE trAdutor 
PÚbLIco AD HOC.

A PrEsIdEntE dA JuntA comErcIAL do EstAdo do 
tocAntIns - JucEtIns, no uso de suas atribuições legais que lhe 
conferem os artigos 23 e 42, da Lei federal nº 8.934, de 18 de novembro 
de 1994, regulamentada pelo decreto federal nº 1.800, de 30 de janeiro 
de 1996; decreto nº 13.609, de 21/10/1943, na Instrução normativa  
n° 17, de 05/12/2013, do departamento nacional de registro e Integração-
drEI, e pela competência que lhe fora atribuída pelo Ato n° 1.911 - nm, 
de 1° de agosto de 2019, publicado no doE 5.410 de 1° de agosto de 
2019, resolve:

considerando que a requerente comprovou o atendimento 
a todos os requisitos estabelecidos no art. 19, da referida Instrução 
normativa;

considerando, ainda, serem as Juntas comerciais os órgãos 
estaduais responsáveis pelos procedimentos referentes a tradutores 
Públicos e Intérpretes comerciais.

rEsoLVE:

Art. 1º tornar público a habilitação da tradutora Pública Ad 
Hoc KAtHErInE LImA dA sILVA, no idioma EsPAnHoL, para um único 
e exclusivo ato de realizar as traduções dos seguintes documentos: 
cErtIfIcAdo do cEntro dE EnsIno mÉdIo fÉLIX cAmoA, 
dEcLArAÇÃo dE rEsPonsAbILIdAdE fInAncEIrA, HIstÓrIco 
EscoLAr do cEntro unIVErsItÁrIo cAtÓLIcA do tocAntIns 
e cErtIdÃo dE AntEcEdEntEs crImInAIs, todos documentos 
emitidos em nome de WAndErson souzA mAtos, conforme processo 
n° 19/074597-5, de 04 dezembro de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Palmas, 09 de dezembro de 2019.

tHAIs coELHo dE souzA AmArAL montEIro
Presidente

PORTARIA JUCETINS Nº 162/2019, DE 09 DE DEzEMRbO DE 2019.

dIsPÕE sobrE A HAbILItAÇÃo dE trAdutor 
PÚbLIco AD HOC.

A PrEsIdEntE dA JuntA comErcIAL do EstAdo do 
tocAntIns - JucEtIns, no uso de suas atribuições legais que lhe 
conferem os artigos 23 e 42, da Lei federal nº 8.934, de 18 de novembro 
de 1994, regulamentada pelo decreto federal nº 1.800, de 30 de janeiro 
de 1996; decreto nº 13.609, de 21/10/1943, na Instrução normativa  
n° 17, de 05/12/2013, do departamento nacional de registro e Integração-
drEI, e pela competência que lhe fora atribuída pelo Ato n° 1.911 - nm, 
de 1° de agosto de 2019, publicado no doE 5.410, de 1° de agosto de 
2019, resolve:

considerando que a requerente comprovou o atendimento 
a todos os requisitos estabelecidos no art. 19, da referida Instrução 
normativa;

considerando, ainda, serem as Juntas comerciais os órgãos 
estaduais responsáveis pelos procedimentos referentes a tradutores 
Públicos e Intérpretes comerciais.

rEsoLVE:

Art. 1º tornar público a habilitação da tradutora Pública Ad 
Hoc KAtHErInE LImA dA sILVA, no idioma EsPAnHoL, para um único 
e exclusivo ato de realizar as traduções dos seguintes documentos: 
AtEstAdo dE ÓbIto e EXtrAto do LAudo emitidos em nome de 
tErLAn dE AGuIAr oLIVEIrA, conforme processo n° 19/074599-1, de 
06 dezembro de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Palmas, 09 de dezembro de 2019.

tHAIs coELHo dE souzA AmArAL montEIro
Presidente

UNITINS

PORTARIA/UNITINS/Nº 322/2019/GAbREITOR, DE 06 DE 
DEzEMbRO DE 2019.

o rEItor dA unIVErsIdAdE EstAduAL do tocAntIns, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o Ato nº 17 - nm, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.270, de 03 de janeiro de 2019, e 
na conformidade do artigo 10, inciso III, do Estatuto desta universidade c/c 
o artigo 86, da Lei nº 1.818/2007, e pelo que consta do mEmo/unItIns/
cAmPus/ArAGuAtIns/n° 18/2019dIrcArG,

rEsoLVE:

Art. 1º AutorIzAr, o gozo de férias do servidor ELIsVAn 
LoPEs dA sILVA, matrícula funcional nº 810376, no período de 02 a 
22 de dezembro de 2019, totalizando 21 (vinte e um) dias, referentes ao 
período aquisitivo de 03/04/2018 à 02/04/2019, suspensas por meio da 
PortArIA/unItIns/nº 152/2019, de 07 de junho de 2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 5.378, de 13 de junho de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação, com 
efeitos a partir de 02 de dezembro de 2019.

GAbInEtE dA rEItorIA dA unIVErsIdAdE EstAduAL 
do tocAntIns - unItIns, em Palmas - to, aos 06 dias do mês de 
dezembro de 2019.

AuGusto dE rEzEndE cAmPos
reitor

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº: 2018/20321/001049
contrato nº: 027/2019
contratante: unIVErsIdAdE EstAduAL do tocAntIns - unItIns
contratada: suL AmÉrIcA tEcnoLoGIA EIrELI - mE
cnPJ: 03.376.719/0001-10
objeto do contrato: contratação de empresa para prestar serviços de 
reparos de manutenção predial com fornecimento de materiais e mão-
de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos 
diversos descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e índices 
da construção civil - sInAPI.
Valor do contrato: r$ 100.000,00 (cem mil reais)
natureza da despesa: 3.3.90.39
fonte de recursos: 0104 - recursos do tesouro - Emendas Parlamentares                                          
data de Assinatura: 03 de dezembro de 2019
Vigência: 03/12/2019 à 02/12/2020
signatários: AuGusto dE rEzEndE cAmPos (reitor da unItIns), 
VInÍcIus HEnrIquE LEmEs bArbosA (representante legal).
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DEFENSORIA PÚbLICA

ATO Nº 303, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o dEfEnsor PÚbLIco-GErAL do EstAdo do tocAntIns, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso X, da Lei 
complementar Estadual nº 55, de 27 de maio de 2009,

consIdErAndo a publicação do Ato nº 300/2019, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.499, de 06/12/2019;

consIdErAndo o pedido da diretoria do núcleo regional de 
defensoria Pública de Palmas visando a permanência do defensor Público 
rubismark saraiva martins, até 19/12/2019, naquela localidade, em razão 
de extrema necessidade do serviço, nos termos do evento 0440268;

consIdErAndo a manifestação da superintendência 
de defensores Públicos, acostada no evento 0440444, do sEI 
18.0.000001300-1 ,

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o defensor Público de 1ª classe, rubIsmArK 
sArAIVA mArtIns, para atuar provisoriamente no núcleo regional de 
Palmas, até 19/12/2019.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura, 
retroagindo seus efeitos a 06/12/2019.

GAbInEtE do dEfEnsor PÚbLIco-GErAL do EstAdo 
do tocAntIns, aos 09 dias do mês de dezembro de 2019.

fÁbIo montEIro dos sAntos
defensor Público-Geral

PORTARIA Nº 1503, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

A subdEfEnsorA PÚbLIcA-GErAL do EstAdo do 
tocAntIns, no uso das atribuições que lhe confere o Ato nº 095/2017, 
publicado no Diário Oficial nº 4.797, de 31 de janeiro de 2017;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1° ALtErAr em razão de extrema necessidade de serviço, o 
período de 09/12/2019 à 19/12/2019, das férias da servidora rosEcLÉIA 
oLIVEIrA donAto, Assessor II, matrícula nº 9083936, relativas ao 
período aquisitivo 2018/2019, assegurando-lhe o direito de usufruí-la no 
período de 07/01/2020 à 17/01/2020.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Gabinete da subdefensora Pública-Geral, em Palmas, aos nove 
dias do mês de dezembro de 2019.

EstELAmArIs PostAL
subdefensora Pública-Geral

PORTARIA Nº 1509, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

A subdEfEnsorA PÚbLIcA-GErAL do EstAdo do 
tocAntIns, no uso das atribuições que lhe confere o Ato nº 095/2017, 
publicado no Diário Oficial nº 4.797, de 31 de janeiro de 2017;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1° ALtErAr em razão da licença para tratamento de saúde, 
o período de 05/12/2019 à 19/12/2019, das férias da servidora sAbrInA 
dE fAtImA GomEs dA cunHA, Analista Jurídico de defensoria 
Pública, matrícula nº 9072748, relativas ao período aquisitivo 2017/2018, 
assegurando-lhe o direito de usufruí-la no período de 31/01/2020 à 
14/02/2020.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 05 de dezembro de 2019.

Gabinete da subdefensora Pública-Geral, em Palmas, aos nove 
dias do mês de dezembro de 2019.

EstELAmArIs PostAL
subdefensora Pública-Geral

PORTARIA Nº 1510, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

A subdEfEnsorA PÚbLIcA-GErAL do EstAdo do 
tocAntIns, no uso das atribuições que lhe confere o Ato nº 095/2017, 
publicado no Diário Oficial nº 4.797, de 31 de janeiro de 2017;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1° susPEndEr em razão da licença para tratamento de 
saúde, o período de 18/11/2019 a 21/11/2019, das férias da servidora 
cLAudIA consuELo dE cArVALHo PErEIrA, Assessor III, matrícula 
nº 9082557, relativas ao período aquisitivo 2017/2018, previstas para o 
período de 07/11/2019 à 21/11/2019, assegurando-lhe o direito de usufruí-la  
no período de 03/12/2019 à 06/12/2019.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 18 de novembro de 2019.

Gabinete da subdefensora Pública-Geral, em Palmas, aos nove 
dias do mês de dezembro de 2019.

EstELAmArIs PostAL
subdefensora Pública-Geral

EDITAL DE AbERTURA N° 28, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o dEfEnsor PÚbLIco-GErAL do EstAdo do tocAntIns, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei complementar 
federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, Lei complementar Estadual  
nº 55, de 27 de maio de 2009 e regimento Interno da defensoria Pública 
do Estado do tocantins; 

consIdErAndo a vacância da 18ª defensoria Pública do 
tribunal do Júri - núcleo regional da defensoria Pública de Araguaína - to,  
em razão do Ato nº 300/2019, publicado no doE 5.499, de 06 de dezembro 
de 2019, acostado aos autos sei n° 19.0.000002696-7;

consIdErAndo que compete ao defensor Público-Geral 
oportunizar aos defensores Públicos de 1ª classe concorrer à titularidade 
do Órgão de Atuação vago;

consIdErAndo que à remoção aplica-se como critério de 
classificação e desempate a antiguidade na respectiva Classe;

rEsoLVE:

Art. 1º fixar o prazo de 05 (cinco) dias ininterruptos para que 
os defensores Públicos de 1ª classe interessados no provimento da 
vaga abaixo relacionada manifestem-se, nos termos do art. 51, da Lei 
complementar Estadual nº 55/2009, mediante encaminhamento de 
requerimento ao defensor Público-Geral, via correio eletrônico, com aviso 
de recebimento, para gabinete@defensoria.to.def.br:
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ÓrGÃo dE AtuAÇÃo ÓrGÃo dE 
EXEcuÇÃo

1 18ª defensoria Pública do tribunal do Júri - núcleo regional da defensoria Pública de Palmas - to 01 vaga

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

PubLIquE-sE.

dAdo e PAssAdo em Palmas - to, aos 09 dias do mês de 
dezembro do ano de 2019.

fÁbIo montEIro dos sAntos
defensor Público-Geral

AnEXo I

EXcELEntÍssImo sEnHor dEfEnsor PÚbLIco-GErAL

rEquErEntE
 

cLAssE
 

PossE
 

EXErcÍcIo
 

mAtrÍcuLA
 

LotAÇÃo
 

rG
 

ÓrGÃo EXPEdIdor
 

cPf
 

O Requerente, acima qualificado, nos termos do Edital nº. 28/2019 postula concorrer à remoção para o Órgão de Atuação abaixo especificado:

18ª defensoria Pública do tribunal do Júri - núcleo regional da defensoria Pública de Palmas - to __________________________, _______ 
de ___________________ de 2019.

Assinatura do requerente

EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO DE VOLUNTARIADO

ProcEsso ELEtrÔnIco nº: 19.0.000000407-6.
InstItuIÇÃo bEnEfIcIÁrIA: defensoria Pública do Estado do 
tocantins.
VoLuntÁrIA: Giovana regina Gubiani.
obJEto: rescisão do serviço voluntário, não remunerado, com objetivos 
cívicos, educacionais, culturais e científicos.
tIPo dE rEscIsÃo: Amigável.
dAtA dA rEscIsÃo: 08/12/2019.
sIGnAtÁrIos: fábio monteiro dos santos - defensor Público-Geral.
Giovana regina Gubiani - Voluntária.

EXTRATO DE CONTRATO

contrAto nº: 081/2019.
ProcEsso ELEtrÔnIco - sEI nº: 19.0.000002586-3
modALIdAdE: Inexigibilidade, com fulcro no inciso I, do artigo 25, da 
Lei nº 8.666/93. Vinculada a Portaria nº 1.456/2019 e ao Parecer Jurídico 
nº 211/2019.
contrAtAntE: defensoria Pública do Estado do tocantins.
contrAtAdA: sEturb - sindicato das Empresas de transporte coletivo 
urbano de Passageiros do sit-Palmas.
obJEto: contratação de empresa para o fornecimento de vale transporte 
na cidade de Palmas - to para os servidores pertencentes ao quadro de 
pessoal da defensoria Pública do Estado do tocantins.
dotAÇÃo orÇAmEntÁrIA: 03.122.1143.2188 e 03.122.1143.2227; 
ELEmEnto dE dEsPEsA: 339039 e 319011;  fontE: 0100666666.
VALor: r$ 32.524,80 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais 
e oitenta centavos).
VIGÊncIA: 01/01/2020 à 31/12/2020
dAtA dA AssInAturA: 09/12/2019.
sIGnAtÁrIos: Estellamaris Postal - subdefensora Pública-Geral - 
contratante.
José Antonio dos santos Junior - representante legal - contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

contrAto nº: 083/2019.
ProcEsso ELEtrÔnIco - sEI nº: 19.0.000002795-5
modALIdAdE: Pregão Eletrônico nº 031/2019, e a Ata de registro de 
Preços nº 17/2019.
contrAtAntE: defensoria Pública do Estado do tocantins.
contrAtAdA: solus comercio e serviços Eireli .
obJEto: contratação de empresa especializada no fornecimento, 
instalação, montagem, desmontagem e reparos de divisórias em gesso 
acartonado, forros PVc, forro em gesso acartonado, persianas, pontos 
elétrico, lógico, de ar condicionado, telefônico, janelas e portas de vidro 
temperado, janelas de esquadria de alumínio, bem como todos os 
materiais e insumos necessários a execução do serviço. 
dotAÇÃo orÇAmEntÁrIA: 03.122.1143.2188; ELEmEnto dE 
dEsPEsA: 339030;  fontE: 0100666666; subItEm: 24.
VALor: r$ 2.868,00  (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais).
VIGÊncIA: 09/12/2019 à 31/12/2019.
dAtA dA AssInAturA: 09/12/2019.
sIGnAtÁrIos: Estellamaris Postal - subdefensora Pública-Geral - 
contratante.
Edimar dos santos - representante legal - contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

contrAto nº: 084/2019.
ProcEsso ELEtrÔnIco - sEI nº: 19.0.000000335-5.
modALIdAdE: Pregão Eletrônico nº 31/2019.
contrAtAntE: defensoria Pública do Estado do tocantins.
contrAtAdA: Jr decorações e comércio em Geral Ltda.
obJEto: contratação de empresa especializada no fornecimento, 
instalação, montagem, desmontagem e reparos de divisórias em gesso 
acartonado, forros PVc, forro em gesso acartonado, persianas, pontos 
elétrico, lógico, de ar condicionado, telefônico, janelas e portas de vidro 
temperado, janelas de esquadria de alumínio, bem como todos os 
materiais e insumos necessários a execução do serviço.
dotAÇÃo orÇAmEntÁrIA: 03.122.1143.2188, 03.091.1173.2024; 
ELEmEnto dE dEsPEsA: 33.90.30 e 33.90.39; fontE: 0100666666. 
subItEm: 15, 16 e 99.
VALor: r$ 45.227,16 (quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais 
e dezesseis centavos).
VIGÊncIA: 09/12/2019 à 31/12/2019.
dAtA dA AssInAturA: 09/12/2019.
sIGnAtÁrIos: Estellamaris Postal - subdefensora Pública-Geral - 
contratante.
robs taveira de Almeida - representante legal - contratada.

EXTRATO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO

ProcEsso ELEtrÔnIco - sEI nº: 19.0.000000213-8. 
conVEnEntEs: defensoria Pública do Estado do tocantins - dPE-to
Escola superior da magistratura tocantinense - EsmAt
fundação universidade federal do tocantins - uft
Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins - FAPTO
obJEto: união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do 
Projeto de Pesquisa intitulado “Institucionalização de Grupos de Pesquisa 
do mestrado em Prestação Jurisdicional e direitos Humanos” com 
vista à construção de produtos científicos, conforme Plano de Trabalho 
anexo, objetivando o aperfeiçoamento da área de direitos humanos, sob 
as perspectivas das questões sociais, políticas, culturais e ambientais 
relacionadas às problemáticas relacionadas, objetivando a melhoria da 
assistência jurídica ao público-alvo da defensoria Pública e a formação 
do corpo docente da EsdEP.
dAtA dA AssInAturA: 10 de dezembro de 2019.
VIGÊncIA: 10/12/2019 à 10/06/2022.
sIGnAtÁrIos: fábio monteiro dos santos - defensor Público-Geral
marco Anthony steveson Villas boas - diretor-Geral EsmAt
Luis Eduardo bovolatto - reitor da uft
Léo Araújo da silva - diretor Executivo da fAPto

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS

PORTARIA Nº 1502, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o suPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VIII, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro de 2017;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;
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considerando a imprescindibilidade de adoção de medidas para 
assegurar o regular funcionamento da 2ª defensoria Pública de família 
Infância e Juventude e sucessões de Augustinópolis, até que sobrevenha 
defensor Público para atuação naquele Órgão;

considerando a obrigação institucional de ser assegurada a 
prestação dos serviços da defensoria Pública naquela localidade;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr a defensora Pública de 1º classe mArIA 
sÔnIA bArbosA dA sILVA, para responder cumulativamente, sem 
prejuízo de suas funções, pela 2ª defensoria Pública de família Infância 
e Juventude e sucessões de Augustinópolis - to, no período de 07 de 
janeiro à 19 de dezembro de 2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 09 dias de 
dezembro de 2020.

murILo dA costA mAcHAdo
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1504, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o suPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VIII, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro de 2017;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a imprescindibilidade de adoção de medidas 
para assegurar o regular funcionamento da 1ª defensoria Pública cível 
de Augustinópolis, até que sobrevenha defensor Público para atuação 
naquele Órgão;

considerando a obrigação institucional de ser assegurada a 
prestação dos serviços da defensoria Pública naquela localidade;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr a defensora Pública de 1º classe cLAudIA 
dE fÁtImA PErEIrA brIto, para responder cumulativamente, 
sem prejuízo de suas funções, pela 1ª defensoria Pública cível de 
Augustinópolis - to, no período de 07 de janeiro à 19 de dezembro de 
2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 09 dias de 
dezembro de 2019.

murILo dA costA mAcHAdo
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1505, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o suPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VIII, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro de 2017;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a imprescindibilidade de adoção de medidas 
para assegurar o regular funcionamento da 2ª defensoria Pública cível 
de colméia - to até que sobrevenha defensor Público para atuação 
naquele Órgão;

considerando a obrigação institucional de ser assegurada a 
prestação dos serviços da defensoria Pública naquela localidade;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o defensor Público de 1ª classe, AdIr 
PErEIrA sobrInHo, para responder cumulativamente, sem prejuízo 
de suas funções, pela 2ª defensoria Pública cível de colméia - to, no 
período de 07 à 31 de janeiro de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 09 dias de 
dezembro de 2019.

murILo dA costA mAcHAdo
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1506, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o suPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VIII, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro de 2017;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a imprescindibilidade de adoção de medidas para 
assegurar o regular funcionamento da 1ª defensoria Pública criminal 
de colméia - to até que sobrevenha defensor Público para atuação 
naquele Órgão;

considerando a obrigação institucional de ser assegurada a 
prestação dos serviços da defensoria Pública naquela localidade;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o defensor Público de 1ª classe, EVAndro 
soArEs dA sILVA, para responder cumulativamente, sem prejuízo de 
suas funções, pela 1ª defensoria Pública criminal de colméia - to, no 
período de 07 à 31 de janeiro de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 09 dias de 
dezembro de 2019.

murILo dA costA mAcHAdo
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1507, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o suPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VIII, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro de 2017;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a imprescindibilidade de adoção de medidas para 
assegurar o regular funcionamento da 3ª defensoria Pública criminal e 
Execução Penal de Augustinópolis-to até que sobrevenha defensor 
Público para atuação naquele Órgão;

considerando a obrigação institucional de ser assegurada a 
prestação dos serviços da defensoria Pública naquela localidade;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.
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rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o defensor Público de 1ª classe, 
ALEXAndrE morEIrA mAIA, para responder cumulativamente, 
sem prejuízo de suas funções, pela 3ª defensoria Pública criminal e 
Execução Penal de Augustinópolis - to, no período de 07 de janeiro à 
19 de dezembro de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 09 dias do 
mês de dezembro de 2019.

murILo dA costA mAcHAdo
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1508, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o suPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VIII, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro de 2017;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr a defensora Pública de 1ª classe JoIcE 
mAYArA dE oLIVEIrA sILVA, para substituir, sem prejuízo de suas 
funções, a defensora Pública de 1ª classe, VIVIAnE LÚcIA costA, em 
suas atribuições na 3ª defensoria Pública criminal de família, sucessões 
e Infância e Juventude de colinas - to, em razão de férias legais 
concedidas por meio da Portaria nº 1310/2018, referente ao exercício 
2019/2, no período de 07 de janeiro à 05 de fevereiro de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 09 dias de 
dezembro de 2019.

murILo dA costA mAcHAdo
superintendente de defensores Públicos

PORTARIA Nº 1511, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o dEfEnsor PÚbLIco-GErAL do EstAdo do tocAntIns, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso X, da Lei 
complementar Estadual nº 55, de 27 de maio de 2009,

consIdErAndo a publicação do Ato n.º 300/2019, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 5.499, de 06/12/2019;

consIdErAndo o pedido da diretoria do núcleo regional de 
defensoria Pública de Palmas visando a permanência do defensor Público 
rubismark saraiva martins, até 19/12/2019, naquela localidade, em razão 
de extrema necessidade do serviço, nos termos do evento 0440268;

consIdErAndo a manifestação da superintendência 
de defensores Públicos, acostada no evento 0440444, do sEI 
18.0.000001300-1,

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o defensor Público de 1ª classe rubIsmArK 
sArAIVA mArtIns, para responder pela 18ª defensoria Pública do 
tribunal do Júri de Palmas, no período de 06 à 19 de dezembro de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
retroagindo seus efeitos a 06 de dezembro de 2019.

Gabinete do defensor Público-Geral, em Palmas-to, aos 09 
dias de dezembro de 2019.

fÁbIo montEIro dos sAntos
defensor Público-Geral

PORTARIA Nº 1512, DE 09 DE DEzEMbRO DE 2019.

o suPErIntEndEntE dE dEfEnsorEs PÚbLIcos dA 
dEfEnsorIA PÚbLIcA do EstAdo do tocAntIns, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VIII, do Ato nº 084/2017, publicado 
no doE nº 4.797, de 31 de janeiro de 2017;

considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da defensoria Pública do Estado do tocantins;

considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da defensoria Pública do Estado do tocantins.

rEsoLVE:

Art. 1º dEsIGnAr o defensor Público de 1ª classe rubIsmArK 
sArAIVA mArtIns, para substituir, sem prejuízo de suas funções, o 
defensor Público de 1ª classe, ALEXAndrE AuGustus LoPEs ELIAs 
EL zAYEK, em suas atribuições na 2ª defensoria Pública criminal de 
miracema do tocantins, em razão de férias legais concedidas por meio 
da Portaria nº 1641/2017, referente ao exercício 2018/2, no período de 
09 à 19 de dezembro de 2019.

Art. 2º revogar, a partir de 09 de dezembro de 2019, a Portaria 
nº 1401/2019, publicada no doE nº 5.492, de 27 de novembro de 2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do superintendente de defensores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do tocantins, em Palmas, aos 09 dias de 
dezembro de 2019.

murILo dA costA mAcHAdo
superintendente de defensores Públicos

TRIbUNAL DE CONTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - COLCC

ProcEsso sEI nº: 19.003672-9
modALIdAdE: Pregão Eletrônico  nº 58/2019.
tIPo: menor preço global.
obJEto: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva incluindo 
medições de grandezas elétricas com analisadores de energia e 
temperatura (termografia), em equipamentos de transformação, medição e 
proteção das subestações de energia, painéis e quadros de baixa tensão, 
do prédio sede deste tribunal de contas do Estado do tocantins e Instituto 
de contas 5 de outubro, situados na Avenida teotônio segurado, 102 
norte, conjunto 01, Lotes 01 e 02,  bem como, no Edifício ruy barbosa, 
situado na 102 norte, conjunto 02, Esquina com Av. Lo 04 com a rua 
ns b, Palmas/to. 
dAtA dE AbErturA: 23 de dezembro de 2019`, às 10:00 (dez) horas, 
(horário  local).
LocAL dA sEssÃo: Avenida teotônio segurado, 102 norte, conjunto 1, 
Lotes 1 e 2, Palmas/to, Edifício sede do tribunal de contas do Estado 
do tocantins, térreo, sala de Licitações.
LEGIsLAÇÃo APLIcÁVEL: Lei federal nº 10.520/2002; capítulo V,  
decretos federais nº 10.024 e 3.555/2000, e aplicação subsidiária da Lei 
federal nº 8.666/1993, observadas as alterações posteriores introduzidas 
nos referidos diplomas legais.
notA: Informações poderão ser obtidas junto à coordenadoria de 
Licitações, contratos e convênios pelos telefones: (63) 3232-5872/5946.
EDITAL: À disposição dos interessados no órgão e no site oficial deste 
tcE/to: (www.tce.to.gov.br).

marinês barbosa Lima
Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO - COLCC

PrEGÃo ELEtrÔnIco srP - nº 59/2019
ProcEsso sEI nº: 19.003735-0
obJEto:  contratação de empresa para fornecimento de microfones 
com garantia de funcionamento conforme descrição, visando atender 
as demandas desta corte de contas, por intermédio do sistema de 
registro Preço.
modALIdAdE: Pregão Eletrônico.
tIPo: menor preço por item.
dAtA dE AbErturA:  23 de dezembro de 2019,  às 10:00 (dez) horas 
horário de brasília.
LEGIsLAÇÃo APLIcÁVEL: Lei federal nº 10.520/2002, pelos decretos 
federais de nº 3.555/2000, 10.024/2019 e 7.892/2013, e subsidiariamente, 
pela Lei federal nº 8.666, observadas as alterações posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais
notA: outras informações poderão ser obtidas na coordenadoria de 
Licitações, contratos e convênios pelos telefones: (63) 3232-5872/5946.
EDITAL: À disposição dos interessados no órgão e no site oficial do TCE/TO  
(www.tce.to.gov.br).

Elizamar Lemos dos reis
Pregoeira-Oficial



Ano XXXI - EstAdo do tocAntIns, quArtA-fEIrA, 11 dE dEzEmbro dE 2019 DIÁRIO OFICIAL   No 5.502 47

PUbLICAÇÕES DOS MUNICÍPIOS

ARAGOMINAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

o fundo munIcIPAL dE sAÚdE dE ArAGomInAs - to. 
torna público o Pregão Presencial nº 021/2019/fms. objetivo Visando a 
Aquisição de combustíveis - gasolina comum, Óleo diesel, Lubrificantes 
e óleo para motor (entrega parcelada), para abastecimento dos veículos 
do fundo municipal de saúde de Aragominas - to. destinado para 
o exercício de 2020. Às 08h30min, do dia 23 de dezembro de 2019. 
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
na comIssÃo PErmAnEntE dE LIcItAÇÃo, na rua marinópolis, 
centro, Aragominas - to, de segunda à sexta feira, das 08h00 às 13h00,  
www.prefeituradearagominas.com.br. fone: (63) 3463-1210.

Aragominas - to, 09 de dezembro de 2019.

natalícia Gomes martins
Pregoeira

CENTENÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO

1 - 1) nº 56/2019 - contratação de empresa para fornecimento 
de alimentação escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma 
fornecido pela secretaria municipal de educação, para atender os 
estudantes da rede municipal de ensino. Abertura e Julgamento: às 
10h45, do dia 19/12/2019. Edital: na sede da Prefeitura, dias úteis, das 
08:00 às 12:00h. 

centenário/to, 05/12/2019. 

diego Henrique silvério costa 
Pregoeiro

DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 619/2019

o município de divinópolis do tocantins - to, através do fundo 
municipal de saúde, atendendo ao princípio da publicidade e baseando-se  
no art. 25, inciso II, da Lei 8666/93, por intermédio da comissão de 
Licitação, convida pessoas jurídicas, visando à possível contratação de 
profissionais médicos e exames de ultrassonografias diversas, nas datas 
e horários a seguir, para o exercício 2020, estando o edital disponível 
na sede da prefeitura (Av. sebastião borba santos, nº 606, centro, 
divinópolis do tocantins - to), bem como no enderenço eletrônico:  
www.divinopolis.to.gov.br.

crEdEncIAmEnto 001/2019 - PErÍodo: 16 de dezembro 
de 2019, dia 31 de dezembro de 2020, das 07 às 13h. obJEto: 
credenciamento de pessoa jurídica, visando a possível contratação 
de profissional médico e exames de ultrassonografias diversas, para 
atender a população usuário do sistema Único de saúde do município 
de divinópolis do tocantins - to, no exercício 2020.

divinópolis do tocantins-to, 04 de dezembro de 2019.

marcelo de Araujo custódio
Presidente da comissão de Licitação

FÁTIMA

AVISO DE PUbLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A prefeitura municipal de fátima - to, Juntamente com os 
fundos municipais, mediante Pregoeiro e equipe de apoio, torna público 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar LIcItAÇÃo a 
seguir caracterizada:

A PubLIcAÇÃo do PrEGÃo PrEsEncIAL srP  
nº 036/2019, objetivando rEGIstro dE PrEÇos PArA futurA 
EVEntuAL AquIsIÇÃo dE mAtErIAIs GrÁfIcos PArA AtEndEr As 
dEmAndAs dA PrEfEIturA E fundos munIcIPAIs dE fÁtImA - to;  
tipo menor preço por item, com abertura das propostas prevista para dia 
23 dezembro de 2019, às 08h30min. Legislação Leis nos 10.520, de 2002 e 
8.666/93. Edital e maiores informações encontram-se à disposição junto à 
comissão Permanente de Licitação, das 07h30min às 11h00, de segunda 
à sexta-feira, através do telefone: (063) 3365-1337. 

fátima - to, 10 de dezembro de 2019.

carlos Eduardo barbosa Guimarães
Pregoeiro

GURUPI

CHAMAMENTO PÚbLICO Nº 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.012814

o município de Gurupi-to, através da secretaria municipal do 
trabalho, Assistência social e Proteção à mulher/fundo municipal de 
Assistência social, tornA PÚbLIco o chamamento Público n° 005/2019. 
objeto: o crEdEncIAmEnto dE ProfIssIonAIs InstrutorEs dE 
cursos. Entrega dos documentos e inscrição a partir do dia 16/12/2019 
até dia 20/12/2019. Horário: das 08h às 12h e das 14h às 18h. Local: 
secretaria municipal do trabalho, Assistência social e Proteção à mulher, 
localizada na br-242, Km 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 04, 
gleba 08, parte do loteamento fazenda santo Antônio, Gurupi - to. 
Legislação: Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes. Edital e 
anexos disponíveis no site: www.gurupi.to.gov.br. 

Gurupi/to, 10/12/2019. 

silvério taurino da rocha moreira 
secretário municipal do trabalho, Assistência social e Proteção à mulher

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2019- SRP

o município de Gurupi - to, através da secretaria municipal de 
Educação, por intermédio do secretário, tornA PÚbLIcA a rEALIzAÇÃo 
do Pregão Presencial nº 070/2019 - srP. Processo: 2019.011678.  
tipo menor Preço por Item, com cotAs rEsErVAdAs dE 20% PArA 
PArtIcIPAÇÃo dE mIcroEmPrEsAs-mE, EmPrEsAs dE PEquEno 
PortE-EPP E mIcroEmPrEEndEdor IndIVIduAL-mEI E cotAs 
PrIncIPAIs PArA AmPLA concorrÊncIA, cujo objeto é o rEGIstro 
dE PrEÇos PArA futurA, EVEntuAL E PArcELAdA AquIsIÇÃo 
dE PÃEs. realização: 26/12/2019, às 09 horas, horário local, sala de 
reuniões da sec. de Administração, na br-242, Km 405, bloco H,  
cEP: 77.410-970, Gurupi - to. Legislação: Lei 10.520/02, decreto  
nº 7.892/2013, Lei complementar nº 123/2006, Lei complementar 147/2014, 
demais normas pertinentes e subsidiariamente Lei 8.666/93. Edital e 
anexos disponíveis no site da Prefeitura municipal: www.gurupi.to.gov.br.  

Gurupi/to, 10/12/2019. 

Eurípedes fernandes cunha
 secretário municipal de Educação
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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2019

2ª RETIFICAÇÃO

o município de Gurupi-to, através da secretaria municipal 
de Planejamento e finanças, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), 
tornA PÚbLIcA a rEALIzAÇÃo do Pregão Presencia l  
nº 050/2019 - 2ª rEtIfIcAÇÃo. Processo nº 2019011929. tipo menor 
Preço Global, Ampla concorrência. realização para: 27/12/2019, 
às 09 (nove) horas, na sala de reuniões da sec. de Administração,  
br-242, Km 405 (saída para Peixe), bloco H, cEP: 77.405-070, Gurupi-to. 
objeto: contratação de empresa especializada em Gestão documental para 
solução de digitalização de documentos com certificação digital, incluindo: a 
preparação, organização, digitalização e a indexação dos arquivos digitais, 
com fornecimento de infraestrutura de hardware, softwares e realização 
de gestão, incluindo a definição de rotinas de busca e recuperação, dos 
documentos digitalizados e daqueles armazenados fisicamente. Legislação: Lei 
n° 10.520/02, Lei complementar nº 123/2006, Lei complementar n° 147/2014 
demais legislações pertinentes e subsidiariamente Lei n° 8.666/93. Edital 
e anexos disponíveis no site da Prefeitura municipal, www.gurupi.to.gov.br. 

Gurupi/to, 11/12/2019. 

mário cezar Lustosa ribeiro 
 secretário municipal

EXTRATO DO 5º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2017

Processo Licitatório nº 2690/2017. tomada de Preços  
nº 002/2017. Partes: secretaria municipal de cultura e turismo de 
Gurupi - to, cnPJ nº 17.526.555/0001-74 e ALEf ALVEs fErnAndEs 
construtorA EIrELI-mE, cnPJ nº 21.398.725/0001-50. objeto: 
Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias 
corridos, compreendendo o período de 11/12/2019 à 11/03/2020, nos 
termos do art. 57, inciso I, da Lei nº 8.666/93. data de Assinatura: 
06/11/2019.

zenaide dias da costa
sEcrEtÁrIA munIcIPAL dE cuLturA E turIsmo

LAGOA DA CONFUSÃO

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

o Presidente da câmara de Vereadores do município de Lagoa 
da confusão, Estado do tocantins, considerando que houve uma falha 
na elaboração da planilha orçamentaria dos serviços de engenharia, 
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no  
artigo 49, da Lei nº 8.666/93 e justificativa que consta nos autos, 
determinou a rEVoGAÇÃo do Processo Licitatório de cArtA conVItE 
nº 001/2019, objeto: contratação de empresa especializada no ramo 
de construção civil para execução de obras para construção da primeira 
etapa de ampliação do novo Prédio da câmara municipal de Lagoa da 
confusão-to, que será a sala de comissões, sendo execução dos serviços 
de fundação (corte e aterro, estaca escavada, blocos e vigas baldrames), 
superestrutura (pilares, vigas e laje), fechamentos em alvenaria (reboco 
externo e interno), execução de contra piso e instalação de piso 
porcelanato, execução de infraestrutura elétrica, acabamentos elétricos e 
luminárias, instalação de porta e janela, pintura interna, com fornecimento 
de material e de mão-de-obra, conforme projeto detalhado em anexo.

Lagoa da confusão-to, 09 de dezembro de 2019.

Homário Lopes da silva
Presidente da câmara municipal

PARANÃ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 191/2019

tomAdA dE PrEÇo: nº 004/2019
obJEto: contrAtAÇÃo dE EmPrEsA PArA PAVImEntAÇÃo 
AsfÁLtIcA (tsd), cALÇAdAs Em concrEto E mEIo fIo com 
sArJEtA nAs “ AV. G, AV. G, AV. H, ruA dEzEssEIs, ruA dEzEssEtE 
E trAVEssA 4” com ÁrEA construÍdA = 4.819,75 m 2 do tipo 
PrEÇo.
PrAzo dE EXEcuÇÃo:  04 meses
contrAtAntE: Prefeitura municipal de Paranã - to
contrAtAdA: Vm. LocAÇÕEs E sErVIÇos dE trAnsPortE 
EIrELI-mE, inscrita no cnPJ nº 21.445.159/0001-90
VALor totAL: r$ 372.534,35 (trezentos e setenta e dois mil, quinhentos 
e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
RECURSOS: Classificação funcional: 26.451.0025.1.021, Natureza da 
despesa: 4.490.51, fonte: 3000.
sIGnAtÁrIos: contrAtAntE: Prefeitura municipal de Paranã - to
contrAtAdA: Vm. LocAÇÕEs E sErVIÇos dE trAnsPortE 
EIrELI-mE, inscrita no cnPJ nº 21.445.159/0001-90. dAtA AssInAturA 
21/11/2019.

Phadyme Peixoto curado macedo
Presidente da cPL

PEDRO AFONSO

AVISO DE LICITAÇÃO

PrEGÃo PrEsEncIAL - srP nº 036/2019, Proc 355/2019,  
Abertura dia: 23/12/2019, às 08h:00, visando à  aquisição de combustíveis, 
para atender as necessidades  da prefeitura de Pedro Afonso e fundos 
municipais. 

PrEGÃo PrEsEncIAL - srP nº 37/2019, Proc 356/2019, 
Abertura dia: 23/12/2019, às 09h:00, visando à aquisição de gêneros 
alimentícios, para atender as necessidades da prefeitura de Pedro Afonso 
e fundos municipais. 

PrEGÃo PrEsEncIAL - srP nº 38/2019, Proc 357/2019, 
Abertura dia: 23/12/2019, às 11h:00, visando à aquisição de materiais 
hidráulicos e de construção, para atender as necessidades da prefeitura 
de Pedro Afonso e fundos municipais.

Edital e seus anexos estarão disponíveis a todos os interessados 
no endereço eletrônico: www.pedroafonso.to.gov.br. mais informações através 
do fone: (63) 3466-1220, junto à comissão Permanente de Licitação no 
horário compreendido entre às 08h00 e 12h00.

Pedro Afonso - to, 09 de dezembro de 2019.

Joelma G.c. de oliveira
Pregoeira

PORTO NACIONAL

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

AVISO DE REVOGAÇÃO

o GEstor do fundo munIcIPAL dE mEIo AmbIEntE 
do município de Porto nacional - to, torna público a rEVoGAÇÃo do 
conVItE n° 001/2019 fmmA a ser realizado em 16/12/2019, referente 
ao Processo Administrativo nº 2019016953, tendo como objeto a 
contrAtAÇÃo dE sErVIÇos dE consuLtorIA EsPEcIALIzAdA 
VIsAndo ELAborAr A rEVIsÃo, comPLEmEntAÇÃo E 
AtuALIzAÇÃo do PLAno munIcIPAL dE GEstÃo IntEGrAdA dE 
rEsÍduos sÓLIdos PArA o munIcÍPIo dE Porto nAcIonAL - to, 
em razão de interesse da administração.

Porto nacional - to, 05 de dezembro de 2019.

tHIAGo VALuÁ dA sILVA ArAÚJo
Gestor do fundo municipal de meio Ambiente
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SAMPAIO

AVISO DE REAbERTURA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura municipal de sampaio - to, através da Presidente 
da comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar sob a égide da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, a rEAbErturA das sessões para abertura das 
propostas das seguintes licitações: tomAdA dE PrEÇos nº 005/2019. 
tIPo: Empreitada por Preço Global. obJEto: construção e reforma da 
secretaria de Educação, localizada à rua manoel matos, s/n, centro no 
município de sampaio - to. rEAbErturA: 12 de dezembro de 2019 às 
08h. tomAdA dE PrEÇos nº 006/2019. tIPo: Empreitada por Preço 
Global. obJEto: construção do Auditório da Escola municipal Antônio 
firmino, localizada no povoado caxeado, município de sampaio - to. 
rEAbErturA: 12 de dezembro de 2019, às 10h. todas as sessões 
ocorrerão na sala da comissão Permanente de Licitação, situada à rua 
manoel matos, 210, centro, sampaio - to.

os editais e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde 
funciona a comissão Permanente de Licitação, de segunda à sexta-feira,  
das 08h às 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou através 
do nosso Portal da transparência, acessando: www.sampaio.to.gov.br. 
Informações fone: (63) 3436-1147, e-mail: cpl.sampaio.to@gmail.com. 

sampaio-to, 09 de dezembro de 2019

thatyara Ellen carneiro dos santos diniz 
Presidente da cPL

SANDOLÂNDIA

EXTRATO DE ADITAMENTO

contratante: Prefeitura municipal de sandolândia; contratada: 
Eusébio de Araújo silva-mE; objeto do 1º termo Aditivo: prorrogação 
da vigência do contrato originário de nº 009/2019-Adm, por 07 (sete) 
meses; fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93; dotação 
orçamentária: 04.122.0052.2007 - manutenção das atividades da 
secretaria de Administração e finanças; Elemento de despesa: 
3.3.90.39.000 - outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica; fonte de 
recurso: 0010.00.000 - recurso Próprio. data da assinatura: 10/12/2019.

radilson Pereira Lima
Prefeito municipal

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE ADITAMENTO

contratante: fundo municipal de Educação de sandolândia/to;  
contratada: Eusébio de Araújo silva-mE; objeto do 1º termo Aditivo: 
prorrogação da vigência do contrato originário de nº 014/2019-fmE, por 
07 (sete) meses; fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93; 
dotação orçamentária: 12.361.0403.2041 - manutenção do fundo 
municipal de Educação; Elemento de despesa: 3.3.90.39.000 - outros 
serviços de terceiros Pessoa Jurídica; fonte de recurso: 0010.00.000- 
recurso Próprio Educação. data da assinatura: 10/12/2019.

radilson Pereira Lima
Prefeito municipal

SUCUPIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE CANCELAMENTO

o fundo munIcIPAL dE sAÚdE dE sucuPIrA-to, através 
da cPL/Pregoeira, torna público o cAncELAmEnto do: ProcEsso nº 
017/2019 e PrEGÃo PrEsEncIAL nº 003/2019 - (srP), que aconteceria 
dia 16 de dezembro de 2019, às 08h30min, horas local, onde visa a 
Aquisição de um Aparelho de Ultrassonografia, o motivo do cancelamento 
é para readequar as especificações técnicas do Termo de Referência. Após 
as devidas alterações e em momento oportuno o mesmo será republicado. 
melhores esclarecimentos na sede do município das 08h:00 às 11h:00 
e 13h:00 às 17h:00 ou cplsucupira@hotmail.com/Informações, tel.:  
(63) 3399-1161. 

sucuPIrA-to, 09 de dezembro de 2019. 

ELIzAnGELA rIbEIro fErnAndEs
 Gestora do fundo de saúde

PUbLICAÇÕES PARTICULARES

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o srº Adenito rodrigues seles, cPf: 827.113.051-04, torna 
público que requereu a secretaria municipal de Habitação e meio Ambiente 
de Porto nacional: LP, LI e Lo para as atividades de bovinocultura e 
Irrigação de olericultura, no Lote 1-f, Lote 1-G, Lote 1-k, Loteamento 
mangues, 2º Etapa, Porto nacional-to. o empreendimento se enquadra 
nas resoluções conAmA n° 001/86 e 237/97 e coEmA 007/2005.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o senhor cArLos ALbErto GuImArÃEs LAbrE, proprietário 
da chácara cia, zona rural, no município de Luzinópolis - to, inscrito no 
cPf: 251.429.501-78, torna público que requereu ao Instituto natureza 
do tocantins - nAturAtIns, as Licenças Ambientais LP, LI e Lo, para 
as atividades Avicultura de corte. o empreendimento se enquadra na 
resolução do conAmA nº 237/97 e resolução coEmA-to nº 07/2005, 
que dispõe sobre Licenciamento Ambiental destas Atividades.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

claudio marcos sampaio, cPf: 588.819.211-20, torna público 
que requereu ao Instituto natureza do tocantins - nAturAtIns, a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de operação (Lo), para 
a atividade de bovinocultura a ser instalada na fazenda rocha sampaio, 
zona rural do município de tupiratins -to. o empreendimento se enquadra 
na resolução conAmA nº 001/86 e 237/97 e resolução coEmA-to  
nº 007/2005, que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa du Pont do brasil s/A - divisão Pioneer sementes, 
empresa do grupo corteva Agrisciences (“corteva”), inscrita no cnPJ 
de nº 61.064.929/0048-32, torna público que requereu ao Instituto 
natureza do tocantins - nAturAtIns a Licença Prévia - LP, Licença de 
Instalação - LI e Licença de operação - Lo, para instalação e operação 
da atividade de agricultura irrigada, localizada na fazenda santa rita, 
zona rural do município de Palmas-to e Aparecida do rio negro-to. 
o empreendimento se enquadra nas resoluções do conselho nacional 
do meio Ambiente - conAmA nº 01/1986 e nº 237/1997, que dispõem 
sobre o Licenciamento Ambiental desta atividade.



Ano XXXI - EstAdo do tocAntIns, quArtA-fEIrA, 11 dE dEzEmbro dE 20195.502DIÁRIO OFICIAL   No50

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

fErnAndo IGor ArAtAnI oGosHI e outros, cPf  
nº 310.945.648-69 torna público que requereu ao nAturAtIns, as 
Licenças (Prévia, Instalação e operação) para Agricultura na fAzEndA 
sAntA rItA, situada no município de santa rita do tocantins - to. o 
empreendimento se enquadra nas resoluções conAmA 237/97 e coEmA 
07/2005, que dispõe sobre Licenciamento Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o Empreendedor Individual fErnAndo PAbLo dIAs, portador 
do cPf nº 005.471.321-82, torna público que requereu ao Instituto de 
natureza do tocantins - nAturAtIns, as Licença Prévia -LP, Licença 
de Instalação - LI e Licença de operação (Lo) para a atividade de  
Lava-Jato f1 LAVA JAto, localizado na ruA tocAntIns, nº 1400, 
município de Paraíso do tocantins - to. o empreendimento se enquadra 
nas resoluções conAmA nº 001/86 e 237/97 e coEmA 07/2005.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

o senhor frAncIsco bEnto dE oLIVIErA, proprietário 
da fazenda PALmEIrAs, zona rural, no município de nazaré - to, 
cPf: 039.852.961-20, torna público que requereu ao Instituto natureza 
do tocantins - nAturAtIns, as Licenças Ambientais LP, LI e Lo, para 
as atividades Avicultura de corte. o empreendimento se enquadra na 
resolução do conAmA nº 237/97 e resolução coEmAd-to nº 07/2005, 
que dispõe sobre Licenciamento Ambiental destas Atividades.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

LucAs LEAndro muLLEr, inscrito no cnPJ nº 490.103.791-91,  
com sede no município de Palmas-to, torna público que requereu ao 
Instituto natureza do tocantins - nAturAtIns, as Licenças Previa, 
Instalação e operação para a atividade de Pecuária, Lote 15, Lot. monte 
do carmo, monte do carmo-to. o empreendimento se enquadra na 
resolução do conAmA nº 237/97 e resolução coEmA-to nº 07/2005, 
que dispõe sobre Licenciamento Ambiental destas Atividades.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

ozIrEs rIbEIro sILVA e outros, inscrito no cPf  
nº 589.168.221-49, residente em uruaçu -Go, torna público que requereu 
ao Instituto natureza do tocantins - naturatins, a Licença Prévia (LP), a 
Licença de Instalação (LI), a Licença de operação (Lo), para implantação 
do projeto de barramento na fAzEndA AGt AGroPEcuÁrIA, situada 
no município de ArAGuAÇu - to. o empreendimento se enquadra 
nas resoluções conAmA 237/97 e coEmA 07/2005, que dispõe sobre 
Licenciamento Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

quALIttI IndÚstrIA dE subProduto AnImAL LtdA, 
cnPJ: 34.658.457/0001-00, torna público que requereu à Prefeitura 
de Gurupi as Licenças Prévia, de Instalação e a de operação, para 
atividade de produção de subprodutos de origem animal, pertencente ao 
grupo indústria, e ao Instituto natureza do tocantins - nAturAtIns, a 
outorga de captação e Lançamento, o empreendimento se enquadra 
na Lei federal nº 9.433, de 08/01/1997, resolução conAmA n° 237/97 
e coEmA n° 07/05, que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental. o 
empreendimento localiza-se no município de Gurupi - to.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

r. Alves da silva, cnPJ n° 24.245.598/0001-47, torna público 
que requereu ao Instituto natureza do tocantins - nAturAtIns, 
renovação da Licença de operação, da atividade de extração de areia em 
Leito de rio. o empreendimento se enquadra nas resoluções conAmA 
n° 010/90 e coEmA n° 07/05, que dispõem sobre o Impacto Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa rEtIfIcA bAndEIrAntEs dE GuruPI LtdA, 
cnPJ: 04.385.915/0001-13, torna público que requereu a Prefeitura 
municipal de Gurupi, as Licenças Prévia (LmP), de Instalação (LmI) e de 
operação (Lmo), para a atividade recondicionamento e recuperação 
de motores para veículos automotores, com endereço na Av rio de 
Janeiro, nº 1104, centro, cEP: 77.403-900, município de Gurupi - to. o 
empreendimento se enquadra nas resoluções do conAmA nº 237/1997 
e do coEmA nº 007/2005 e nº 073/2017 e nº 91/2019, as quais dispõem 
sobre o Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa rodrIGo dELmIro dE sousA, cnPJ: 
14.472.651/0001-99, torna público que requereu ao nAturAtIns a 
emissão das Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de operação (Lo), 
para funcionamento à Avenida bernardo sayão, nº 1299, centro, em 
Guaraí-to. o empreendimento se enquadra nas resoluções conAmA  
nº 237/97 e coEmA 007/05, que dispõem sobre o Licenciamento 
Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

sAntA IzAbEL ALImEntos LtdA, cnPJ 03.779.994/0019-03, 
localizada a rodovia br 153, Km 498, bairro santa Luzia - Paraíso do 
tocantins - to, torna público que requereu junto ao Instituto natureza 
do tocantins - nAturAtIns, a Licença Prévia (LP), a Licença de 
Instalação (LI) e a Licença de operação (Lo), para a atividade fÁbrIcA 
dE rAÇÕEs. o Empreendimento se enquadra na resolução conAmA 
237/97, que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental.

CONVOCAÇÃO
ASSEMbLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de 2019, o 
Presidente do sindicato dos Policiais civis do Estado do tocantins, 
ubiratan rebello, no uso de suas atribuições estatutárias em conformidade 
com o §2º do art. 37, alínea “c” do §1º do art. 38, §único do art. 72 e art. 79.  
CONVOCA os Policiais Civis filiados e em dias com suas contribuições, 
para participarem da Assembleia Geral ordinária a ocorrer na sede do 
sInPoL-to, no dia 20 de dezembro de 2019, às 13h30min, para deliberar 
sobre a seguinte pauta:

1. formação comissão Eleitoral - Eleições 2020;

ubiratan rebello do nascimento
Presidente do sInPoL-to



Ano XXXI - EstAdo do tocAntIns, quArtA-fEIrA, 11 dE dEzEmbro dE 2019 DIÁRIO OFICIAL   No 5.502 51

FUNDAÇÃO UNIRG - UNIVERSIDADE DE GURUPI
COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO - COC

CONCURSO PÚbLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO 
DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR - 2019

RESULTADO FINAL DO CONCURSO

o Presidente da fundação unirG, por meio da comissão de 
organização do concurso Público, constituída pela Portaria nº 045/2019, 
no uso de suas atribuições legais, torna pública a disponibilização do 
resultado final do concurso público para provimento de vagas no cargo de 
Professor do magistério superior - 2019, referente ao Edital do concurso 
nº 01/2019. Informamos que o resultado será publicado ainda, em sua 
íntegra, no mural oficial e site da Fundação UnirG: www.unirg.edu.br, no 
link “concursos e seleções”:

Vaga: nome da Vaga

nome: nome do(a) candidato(a)

Inscr: número de Inscrição do candidato no concurso

nfc: nota final no concurso

nPE: nota da Prova Escrita

nPd: nota da Prova didática

nPt: nota da Prova de títulos

classif: Classificação Final no Concurso

situação: situação final no concurso

Vaga nome Inscr nfc nPE nPd nPt classif situação

Edu01 - EducAÇÃo fÍsIcA robson ruIz oLIVoto 4272 15.5 8.8 8.6 6.8 1 Aprovado - 
Vagas diretas

Edu01 - EducAÇÃo fÍsIcA ELIsAnGELA mAntELLI 
E souzA 4421 9.1 7.9 7.1 1.6 2 Classificado

EnG01 - EnGEnHArIA cIVIL fAbIAno fAGundEs (sub 
JudIcE) 4498 13.1 8.9 9.4 3.9 1 Aprovado - 

Vagas diretas

EnG01 - EnGEnHArIA cIVIL mArcILEIA dIAs dE 
oLIVEIrA 4497 11.7 8.9 9.2 2.6 2 Classificado

EnG01 - EnGEnHArIA cIVIL AnA JÚLIA mAcIEL 
mArInHo fErnAndEs 4560 10.5 7.6 9.0 2.2 3 Classificado

EnG01 - EnGEnHArIA cIVIL ALEssAndrA rEInALdo 
urzÊdo 4381 8.5 7.5 8.5 0.5 4 Classificado

EnG02 - EnGEnHArIA cIVIL cAmILA rIbEIro 
rodrIGuEs 4229 12.2 9.0 8.3 3.5 1 Aprovado - 

Vagas diretas

EnG02 - EnGEnHArIA cIVIL JuLIErmE sIrIAno dA 
sILVA (sub JudIcE) 4604 12.2 8.2 7.2 4.5 2 Classificado

EnG03 - EnGEnHArIA cIVIL cEsAr AuGusto dE 
oLIVEIrA fErrAntE 4333 12.3 9.8 8.8 3.0 1 Aprovado - 

Vagas diretas

EnG03 - EnGEnHArIA cIVIL EnIcLÉIA nunEs dE 
sousA bArros 4445 11.2 7.4 8.2 3.4 2 Classificado

EnG03 - EnGEnHArIA cIVIL AntonIo PArrEIrA dE 
VAsconcELos nEto 4554 9.3 7.7 7.4 1.7 3 Classificado

fAr01 - fArmÁcIA ErIKA cAroLInA VIEIrA 
ALmEIdA 5884 12.2 7.8 9.8 3.4 1 Aprovado - 

Vagas diretas

fAr01 - fArmÁcIA mILLEnA PErEIrA XAVIEr 5753 11.7 8.6 8.7 3.0 2 Classificado

fAr01 - fArmÁcIA KELLY mAYAnnY InAcIo 
sILVA 4376 8.8 8.2 7.7 0.8 3 Classificado

fAr03 - fArmÁcIA VErA LÚcIA cAVALcAntE 
rodrIGuEs 4407 13.1 8.0 9.7 4.2 1 Aprovado - 

Vagas diretas

fAr03 - fArmÁcIA GAbrIEL LEdA dE ArrudA 4520 10.6 8.4 8.7 2.0 2 Classificado

fAr03 - fArmÁcIA mAYrA fonsEcA costA 4327 9.5 8.1 7.9 1.5 3 Classificado

fAr04 - fArmÁcIA JAquELInE cIbEnE 
morEIrA borGEs 4252 14.7 8.4 7.1 6.9 1 Aprovado - 

Vagas diretas

fAr04 - fArmÁcIA sArA ELIs bIAncHI 4510 13.6 8.4 8.9 4.9 2 Classificado

fAr05 - fArmÁcIA ALInE mAtos dE 
cArVALHo bErto 4518 12.3 8.3 7.7 4.3 1 Aprovado - 

Vagas diretas

fAr05 - fArmÁcIA JucImArIA dAntAs 
GALVAo 4295 9.9 8.0 7.0 2.4 2 Classificado

fAr06 - fArmÁcIA GLEIzIAnE sousA LImA 4496 10.6 8.2 9.2 1.9 1 Aprovado - 
Vagas diretas

fAr06 - fArmÁcIA LArLLA VErusKA 
ArrAtEs PIrEs tozzAttI 4563 9.4 8.0 8.4 1.2 2 Classificado

fIsI02 - fIsIotErAPIA mArcELo bAPtIstA 
doHnErt 5796 15.2 9.4 8.8 6.1 1 Aprovado - 

Vagas diretas

fIsI03 - fIsIotErAPIA AnnY PIrEs dE frEItAs 
rossonE 4309 11.8 7.8 9.9 2.9 1 Aprovado - 

Vagas diretas

fIsI04 - fIsIotErAPIA JonAtHAn JEAn VILHAbA 5838 9.0 8.1 8.3 0.8 1 Aprovado - 
Vagas diretas

fIsI04 - fIsIotErAPIA JoAquIm cELIto LoPEs 
bAtIstA 4491 8.7 7.3 9.0 0.5 2 Classificado

fIsI05 - fIsIotErAPIA Eros sILVA cLÁudIo 4591 11.3 7.5 9.2 2.9 1 Aprovado - 
Vagas diretas

fIsI05 - fIsIotErAPIA cHrIstIAnE rodrIGuEs 
dE PAuLA mArquEs 4444 8.3 7.5 7.1 1.0 2 Classificado

fIsI05 - fIsIotErAPIA KELrY rAIAnnY dA sILVA 
AGuIAr 4501 8.2 8.0 7.0 0.7 3 Classificado

LEt01 - LEtrAs mArco AurÉLIo mÁXImo 
cÉsAr 4474 10.1 7.2 8.2 2.4 1 Aprovado - 

Vagas diretas

mEd01 - mEdIcInA WALmIrton bEzErrA d 
ALEssAndro 4533 15.1 8.5 8.7 6.5 1 Aprovado - 

Vagas diretas

mEd01 - mEdIcInA mArcIA GuELmA sAntos 
bELfort 4441 12.9 8.2 8.3 4.6 2 Classificado

mEd01 - mEdIcInA GIsELLY bAtIstA ALVEs 4372 10.1 7.6 8.4 2.1 3 Classificado

mEd02 - mEdIcInA ÉrIcA EuGÊnIo 
LourEnÇo 4403 15.5 7.6 9.5 6.9 1 Aprovado - 

Vagas diretas

mEd02 - mEdIcInA ELYKA fErnAndA PErEIrA 
dE mELo 4589 8.4 7.7 7.5 0.8 2 Classificado

mEd03 - mEdIcInA sAmArA tAtIELLE 
montEIro GomEs 5839 14.0 8.9 7.6 5.7 1 Aprovado - 

Vagas diretas

mEd03 - mEdIcInA fÁbIo munIz dE oLIVEIrA 4248 12.8 8.1 9.5 4.0 2 Classificado

mEd04 - mEdIcInA VÂnIA tHAIs sILVA GomEs 5847 14.8 7.0 8.7 6.9 1 Aprovado - 
Vagas diretas

mEd04 - mEdIcInA IVAndrA mArI roIEsKI 4305 13.0 8.1 9.0 4.4 2 Classificado

mEd04 - mEdIcInA
fLÁVIA AuGustA dE 

cAstro A. coutInHo 
nAscImEnto

5794 10.7 7.5 7.3 3.3 3 Classificado

mEd05 - mEdIcInA fELIPE oLIVEIrA nEVEs 4463 10.5 7.8 8.9 2.1 1 Aprovado - 
Vagas diretas

mEd06 - mEdIcInA frAncIcEro rocHA 
LoPEs 4521 12.8 8.3 8.4 4.4 1 Aprovado - 

Vagas diretas

mEd06 - mEdIcInA dAnIEL AsAPH GuImArÃEs 
dE cAstro 4557 12.0 8.3 9.3 3.2 2 Classificado

mEd06 - mEdIcInA nEsLAYnE LouIsE 
cAmPIoL 4545 8.8 8.1 7.4 1.0 3 Classificado

mEd10 - mEdIcInA fErnAndA dE oLIVEIrA 
costA 4492 9.0 8.1 8.9 0.5 1 Aprovado - 

Vagas diretas

mEd11 - mEdIcInA rIcArdo suGAI 4406 8.1 7.2 7.0 1.0 1 Aprovado - 
Vagas diretas

mEd12 - mEdIcInA JuLIAnA rosA PomPEo 
dE cAmArGo 4224 9.4 8.4 9.0 0.7 1 Aprovado - 

Vagas diretas

odo01 - odontoLoGIA JuLIAnA tomAz 
sGAnzErLA 4270 8.9 7.8 7.9 1.0 1 Aprovado - 

Vagas diretas

odo02 - odontoLoGIA morEno XAVIEr LAcErdA 4645 8.2 7.3 8.0 0.5 1 Aprovado - 
Vagas diretas

PEd01 - PEdAGoGIA JussArA rEsEndE costA 
sAntos 4456 16.4 9.6 8.5 7.3 1 Aprovado - 

Vagas diretas

PsI01 - PsIcoLoGIA JEAnn bruno fErrEIrA 
dA sILVA 4627 14.8 9.3 9.4 5.4 1 Aprovado - 

Vagas diretas

PsI01 - PsIcoLoGIA JAquELInE sAYurI suzuKI 4251 12.8 8.3 9.5 3.9 2 Classificado

PsI01 - PsIcoLoGIA EdGAr HEnrIquE HEIn 
trAPP 4411 12.0 7.4 7.3 4.6 3 Classificado

PsI01 - PsIcoLoGIA KEnnYA sAntos tEIXEIrA 
borGEs 4490 10.9 8.9 8.3 2.3 4 Classificado

PsI02 - PsIcoLoGIA fErnAndA boGArIm 
borIn cHIAccHIo 4511 11.1 8.0 9.2 2.5 1 Aprovado - 

Vagas diretas

PsI02 - PsIcoLoGIA mÁrcIA HELEnA PAdILHA 4638 10.5 8.6 7.5 2.4 2 Classificado

PsI02 - PsIcoLoGIA rAfAEL GÓEs mIrAndA 4243 9.4 8.3 8.0 1.2 3 Classificado

PsI03 - PsIcoLoGIA WIrLLEY quArEsmA dA 
cunHA 4657 11.9 9.7 9.7 2.2 1 Aprovado - 

Vagas diretas

PsI03 - PsIcoLoGIA rAfAEL sILVA oLIVEIrA 4239 11.9 8.3 9.8 2.8 2 Classificado

Prof. me. Paulo Henrique costa mattos
Presidente da coc

Thiago Lopes Benfica
Presidente da fundação unirG
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acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 14122ce53bb 
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Estado do Tocantins
Tribunal de Justiça

2ª Vara Civel de Palmas
 

  EDITAL DE INTIMAÇÃO
  PRAZO: (20) VINTE DIAS

 
AUTOS Nº: 0011420-14.2015.827.2729         -         Chave: 818309179615
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial - Valor da Causa R$ 22.049,35
REQUERENTE: SILVÉRIO MACIEL FILHO
ADVOGADO: LEONARDO MENESES MACIEL - OAB/TO
REQUERIDO: JOÃO TELMO VALDUGA

 
 
FINALIDADE:
 

Proceder a   INTIMAÇÃO  de   SHESMAN ALVES BARBOSA - CPF: 596.473.611-49,
atualmente em lugar incerto e não sabido, sócio da empresa   J. T. Construtora
LTDA - EPP - CNPJ: 03.278.700/0001-05, para no prazo de 15 (quinze) dias exercer
seu direito de preferência acerca da penhora das cotas sociais do executado João
Telmo Valduga, conforme decisão do evento 52. 

DESPACHO:

"Trata de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Silvério Maciel Filho em face de
João Telmo Valduga objetivando o recebimento de alugueres atrasados e não
adimplidos até hoje.Devidamente recebida a execução (evento 09) foi determinada a
citação do executado com sua devida efetivação (evento 11) quedando inerte.No
evento 21 o exequente que o executado possui quotas sociais na empresa J. T.
Construtora Ltda. - EPP e para tanto faz prova com a juntada do contrato social
requerendo a penhora via bacenjud no CNPJ da empresa.À época o pedido foi
indeferido (evento 23), merecendo ser reconsiderado. O Código de Processo Civil
permite a penhora de quota social, devendo o exequente requerer a intimação
da sociedade para o fim do disposto no artigo 876, §7º do referido diploma, de modo a
assegurar o direito de preferência aos sócios. Assim, defiro a penhora de quota social
do executado João Telmo Valduga junto à empresa J. T. Construtora Ltda. - EPP,
CNPJ nº 03.278.700/0001-05, devendo ser oficiada a Junta Comercial do Estado do
Tocantins para que proceda à anotação da penhora junto ao cadastro da empresa.
Intimar o outro sócio da empresa, Shesman Alves Barbosa, CPF nº 596.473.611-49,
para o direito de preferência acima assinalado. (...) (Ass.) Luís Otávio de Q. Fraz - Juiz
de Direito."

SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da
Palma, Palmas-TO, CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511.

 Palmas-TO, 19/11/2019.
JOÃO VITOR BORGES MILHOMEM

  LUÍS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ
  JUIZ DE DIREITO

Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", informando o número do processo   0011420-14.2015.827.2729
 e a chave:   818309179615.

  INFORMAÇÕES
Endereço da 2ª Vara Cível: Av. Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, Paço Municipal, 2º andar, Edifício São João da Palma, Palmas-TO, telefone/fax: (0xx63) 3218-4511, e e-mail:
civpalmas2@tjto.jus.br. Acesse nossa pauta de audiências através do link: https://www.google.com/calendar/embed? src=civpalmas2%40gmail.com&ctz=America/Sao_Paulo. Para mais
informações sobre o trabalho desta Vara, acesse: http://www.facebook.com/segundavaracivelpalmas.
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