
AnO XXVI - PALMAS, SEXTA - FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2014 - nO 4.237

SUMÁRIO

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

ATO 1.601 - RVG.

O GOVERnADOR DO ESTADO DO TOCAnTInS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, incisos II e X, da Constituição do 
Estado, resolve

R E V O G A R

a Portaria CCI no 1.426 - EX, de 16 de outubro de 2014, publicada na edição 
4.236 do Diário Ofi cial do Estado, que exonerou ONILDO MENDES BRITO.

Parágrafo único. Fica restaurada a nomeação dada pelo Ato 
no 577 - NM, de 26 de maio de 2014, publicado na edição 4.136 do Diário 
Ofi cial do Estado.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 17 dias do mês de outubro de 
2014; 193o da Independência, 126o da República e 26o do Estado. 

SANDOVAL CARDOSO
Governador do Estado

Renan de Arimatéa Pereira
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO nO 1.605 - DISP.

O GOVERnADOR DO ESTADO DO TOCAnTInS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso II, da Constituição do Estado, 
e na conformidade dos arts. 5o, §3o, e 8o, §3o, da Lei 1.940, de 1o de julho 
de 2008, resolve

D I S P E N S A R

LÚCIO MASCARENHAS MARTINS, a partir de 16 de outubro de 2014, 
das funções de Conselheiro Titular e de Presidente do Conselho de 
Administração do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins 
– IGEPREV-TOCANTINS, atribuídas pelo Ato no 1.096 - DSG, de 22 de maio 
de 2013, publicado na edição 3.882 do Diário Ofi cial do Estado.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 17 dias do mês de outubro de 
2014; 193o da Independência, 126o da República e 26o do Estado. 

SANDOVAL CARDOSO
Governador do Estado

Renan de Arimatéa Pereira
Secretário-Chefe da Casa Civil

.

CASA CIVIL
Secretário-Chefe: REnAn DE ARIMATÉA PEREIRA

EXTRATO DE PORTARIA

No da Portaria: 1415/2014
Data da Portaria: 16 de outubro de 2014 
No do Processo: 2014/0902/00067
Concedente: Casa Civil
Ordenador de Despesa: Renan de Arimatéa Pereira
Nome do Suprido: Gustavo de Andrade Campos
Responsável pelo Atesto: Silvana Alves de Castro 
Classifi cação Orçamentária: 04.122.104.0233101/04.126.104.0238701/0
4.122.104.0240801
Natureza da Despesa: 33.90.30 
Valor do Adiantamento: R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
Programa: Gestão e Manutenção da Casa Civil
Ação: Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais/
Manutenção de Serviços de Informática/Manutenção de Serviços de 
Transporte
Prazo de Aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo de Prestação de Contas: 30 (trinta dias)

COMAnDO-GERAL DA POLÍCIA MILITAR
Comandante-Geral: CEL. LUIz CLÁUDIO GOnÇALVES BEnÍCIO

PORTARIA nº 033/2014 - DAL/PMTO.

Designa membros da Comissão para Avaliação, 
Fiscalização e Recebimento de material bélico e dá outras 
providências.

O CORONEL QOPM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - PMTO, no uso de suas atribuições 
legais, com base no art. 10º da Lei Complementar nº 79, de 27 de abril de 
2012 e no item 2 do art. 66 do Decreto Federal nº 98.820, de 12 de janeiro 
de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o 1º TEN QOPM RG 01.271/1 ADI FERNANDES 
PEREIRA, mat. 440702 o 1º TEN QOPM RG 06.136/1 RANNIERI FERREIRA 
DO AMARAL, mat. 106127 e o 2º TEN QOPM RG 05.835/1 JOSÉ ELIANEO 
DE SOUZA PEREIRA, mat. 1083260, para, sob a presidência do primeiro, 
avaliar amostras, analisar questionamentos, receber materiais e fi scalizar 
contratos relativos ao processo de nº 2014.0903.0402 (aquisição de 
material bélico/fuzis táticos), em cumprimento ao art. 15, § 8o e art. 67, da 
Lei 8.666/93;

Art. 2º Publique-se em Boletim Geral e remeta-se para o Diário 
Ofi cial do Estado para publicação.

Quartel do Comando-Geral da PMTO, em Palmas - TO, 13 de 
outubro de 2014.

PORTARIA nº 034/2014 - DAL/PMTO.

O CORONEL QOPM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições legais, 
com base no art. 10 da Lei Complementar nº 79, de 27 de abril de 2012, e 
em conformidade com o art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os policiais militares 1º TEN QOPM 06.168/1, 
DIEGO ALEXANDRE BERNARDES DE MATOS, Mat. 45667 como titular 
e 2º TEN QOPM RG 06.340/1 ÁTILA AZEVEDO GOMES JÚNIOR, Mat. 
112280 como seu substituto em caso de impedimento e/ou afastamento 
legal, para, sem prejuízo de suas atribuições normais, exercer o encargo de 
Fiscal do Contrato nº 074/2010, que tem como objeto a locação de imóvel 
para o funcionamento da Academia de Polícia Militar Tiradentes, referente 
ao processo n° 2010 0903 000295, fi rmado entre a Polícia Militar do Estado 
do Tocantins e a empresa L&R Administração Imobiliária Ltda
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ESTADO DO TOCANTINS

Sandoval Lôbo Cardoso
GOVERNADOR DO ESTADO 

Renan de Arimatéa Pereira
SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL

nélio Moura Facundes
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Art. 2º São atribuições do Fiscal:

I - acompanhar e fi scalizar o fi el cumprimento das cláusulas 
avençadas no contrato;

II - anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário para a 
regularização das faltas ou defeitos observados, bem como informar a área 
de contratos sobre tais eventos;

III - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação 
de vigência ou aditamento do contrato, com antecedência de 90 (noventa) 
dias para o fi nal da vigência;

IV - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle 
Interno e Externo;

V - atestar a aquisição efetiva dos materiais/serviços nas condições 
estabelecidas no instrumento contratual;

VI - determinar providências de retifi cação das irregularidades 
encontradas e incidentes, imediatamente comunicar através de relatório à 
área de contratos para as devidas providências;

VII - exigir que o CONTRATADO repare, corrija, remova, reconstrua 
ou substitua, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verifi carem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados, nos termos contidos no contrato e no artigo 
69 da Lei Federal nº 8.666/93.

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

Art. 4º Publique-se em Boletim Geral e remeta-se para o Diário 
Ofi cial do Estado para publicação.

Quartel do Comando-Geral em Palmas-TO, aos 14 de outubro 
de 2014.

PORTARIA nº 481/2014-SAMP/DGP

Agrega Policiais Militares e dá outras providências.

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 10º da Lei 
Complementar nº 79, de 27 de abril de 2012, c/c art. 96 e art. 107, inciso V e;

Considerando as informações prestadas pela Diretoria de Saúde 
e Promoção Social de que os policiais militares abaixo relacionados 
encontram-se afastados das atividades funcionais de forma ininterrupta;

RESOLVE:

Art. 1º AGREGAR o 2º TEN QOA RG 03.940/1 JULIO CÉZAR 
DE AGUINÁRIO - Mat. 841046, da APMT, com data retroativa a 08 
de julho de 2014, em função de estar afastado temporariamente do 
serviço Policial Militar pela Junta Militar Central de Saúde - JMCS, desde 
07/01/2014, perfazendo um período superior a 06 (seis) meses contínuos 
de afastamento, fi cando adido ao QCG;

Art. 2º AGREGAR o CB QPPM RG 04.150/3 EURIPEDES 
BARSANULFO DE OLIVEIRA - Mat. 840560, da 6ª CIPM, com data retroativa 
a 12 de maio de 2014, em função de estar afastado temporariamente do 
serviço Policial Militar pela Junta Militar Central de Saúde - JMCS, desde 
11/11/2013, perfazendo um período superior a 06 (seis) meses contínuos 
de afastamento, fi cando adido ao QCG;

Art. 3º AGREGAR o CB QPPM RG 05.833/3 IGOR THAMMER 
AIRES MACHADO - Mat. 116169, do 1º BPM, com data retroativa a 15 
de fevereiro de 2014, em função de estar afastado temporariamente do 
serviço Policial Militar pela Junta Militar Central de Saúde - JMCS, desde 
15/08/2013, perfazendo um período superior a 06 (seis) meses contínuos 
de afastamento, fi cando adido ao QCG;

Art. 4º AGREGAR o CB QPPM RG 03.527/3 MENARDO 
PEREIRA DE OLIVEIRA - Mat. 768537, do 6º BPM, com data retroativa a 
02 de janeiro de 2014, em função de estar afastado temporariamente do 
serviço Policial Militar pela Junta Militar Central de Saúde - JMCS, desde 
02/07/2013, perfazendo um período superior a 06 (seis) meses contínuos 
de afastamento, fi cando adido ao QCG;

Art. 5º Publique-se em Boletim Geral e remeta-se para Folha de 
Pagamento e Diário Ofi cial do Estado.

Quartel do Comando-Geral, em Palmas-TO, 15 de setembro de 
2014.

PORTARIA nº 500/2014-SAMP/DGP

Dispensa e designa ofi ciais superiores, intermediários 
e subalternos para função e adota outras providências.

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 10 da 
Lei Complementar nº 79, de 27 de abril de 2012, c/c os anexos I e II da Lei 
nº 2.219, de 18 de novembro de 2009, c/c art. 5º letra “d” e art. 6º letra “a” 
do Decreto nº 7.988, de 19 de maio de 1993, e;

Considerando que toda movimentação tem por fi nalidade principal 
assegurar a ação presença, atendendo a necessidade do serviço nas 
Unidades, Subunidades e respectivas frações destacadas da Corporação;

Considerando a necessidade de continuidade do serviço 
administrativo e operacional;

RESOLVE:

Art. 1º DISPENSAR, o MAJ QOE RG 04.201/1 ALBERTO 
SOARES COIMBRA JUNIOR - Mat. 801565, de responder pela Função de 
Subcomandante de Organização Policial Militar - 6º BPM, a partir de 02 de 
outubro de 2014;

Art. 2º DISPENSAR, o MAJ QOE RG 04.255/1 RICARDO 
RODRIGUES ALENCAR - Mat. 351547, de responder pela Função de 
Subcomandante de Organização Policial Militar - 2º BPM, a partir de 03 de 
outubro de 2014;

Art. 3º DISPENSAR, o CAP QOA RG 00.099/1 ADEMAR DE SOUZA 
PAIXÃO - Mat. 473896, de responder pela Função de Subcomandante de 
Organização Policial Militar - 8º BPM, a partir de 03 de outubro de 2014;

Art. 4º DISPENSAR, o CAP QOA RG 03.716/1 JOÃO CARLOS 
SOARES NETO - Mat. 738648, de responder pela função de Subcomandante 
de Organização Policial Militar - 5º BPM, a partir de 03 de outubro de 2014;

Art. 5º DISPENSAR, o 1º TEN QOPM RG 05.116/1 FILIPE COSTA 
FRANCO - Mat. 136387, de responder pela Função de Subcomandante de 
Organização Policial Militar - 2ª CIPM, a partir de 03 de outubro de 2014;

Art. 6º DISPENSAR, o 1º TEN QOPM RG 05.433/1 MESSIAS 
ROGÉRIO ARAÚJO ALBERNAZ - Mat. 63785, de responder pela Função de 
Subcomandante de Organização Policial Militar - CIPRA, a partir de 02 de 
outubro de 2014;
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Art. 7º DISPENSAR, o 1º TEN QOPM RG 04.862/1 PAULO DOS 

SANTOS ABADIA JUNIOR - Mat. 1061496, de responder pela Função de 
Subcomandante de Organização Policial Militar - 3ª CIPM, a partir de 03 de  
outubro de 2014;

Art. 8º DISPENSAR, o 1º TEN QOPM RG 05.880/1 WILQUER 
BARBOSA DE SOUSA - Mat. 76998, de responder pela Função de 
Subcomandante de Organização Policial Militar - 1ª CIPM, a partir de 03 de  
outubro de 2014;

Art. 9º DISPENSAR, o CAP QOA RG 03.704/1 MARCELO 
RODRIGUES PEREIRA - Mat. 857807, da Função de Subcomandante de 
Organização Policial Militar - 5ª CIPM, a partir de 03 de outubro de 2014;

Art. 10 - DISPENSAR, o CAP QOPM RG 04.720/1 RUDSON ALVES 
BARBOSA - Mat. 1016318, da Função de Comandante de Organização 
Policial Militar - CIOE, a partir de 02 de outubro de 2014;

Art. 11 - DISPENSAR, o CAP QOPM RG 05.251/1 RÓBSON 
SANTOS SOUSA - Mat. 1009788, da Função de Subcomandante de 
Organização Policial Militar - CIOE, a partir de 02 de outubro de 2014;

Art. 12 - DESIGNAR, o CAP QOPM RG 04.505/1 FIORAVAN 
TEIXEIRA SILVEIRA - Mat. 890290, para a Função de Subcomandante 
de Organização Policial Militar - 2º BPM, a partir de 03 de outubro de 
2014, devendo responder pelo Comando da Unidade nas ausências e 
impedimentos do titular;

Art. 13 - DESIGNAR, o CAP QOPM RG 04.704/1 MOISÉS MECENA 
BARBOSA NETO - Mat. 1077210, para a Função de Subcomandante 
de Organização Policial Militar - 5º BPM, a partir de 03 de outubro de 
2014, devendo responder pelo Comando da Unidade nas ausências e 
impedimentos do titular;

Art. 14 - DESIGNAR, o CAP QOPM RG 04.693/1 CARLOS MAGNO 
GOMES DA COSTA - Mat. 45461, para a Função de Subcomandante 
de Organização Policial Militar - 6º BPM, a partir de 02 de outubro de 
2014, devendo responder pelo Comando da Unidade nas ausências e 
impedimentos do titular;

Art. 15 - DESIGNAR, o CAP QOPM RG 04.074/1 DARCY 
COSTA DE ARAÚJO - Mat. 505230, para a Função de Subcomandante 
de Organização Policial Militar - 8º BPM, a partir de 03 de outubro de 
2014, devendo responder pelo Comando da Unidade nas ausências e 
impedimentos do titular;

Art. 16 - DESIGNAR, o CAP QOPM RG 04.685/1 AUTIERES 
BEZERRA PIMENTEL - Mat. 680488, para a Função de Subcomandante 
de Organização Policial Militar - 1ª CIPM, a partir de 02 de outubro de 
2014, devendo responder pelo Comando da Unidade nas ausências e 
impedimentos do titular;

Art. 17 - DESIGNAR, o CAP QOPM RG 04.705/1 DENYURE DE 
MENEZES CAVALCANTE - Mat. 49120, para a Função de Subcomandante 
de Organização Policial Militar - 2ª CIPM, a partir de 03 de outubro de 
2014, devendo responder pelo Comando da Unidade nas ausências e 
impedimentos do titular;

Art. 18 - DESIGNAR, o CAP QOPM RG 04.722/1 VALDEMI SILVA 
REIS - Mat. 820110, para a Função de Subcomandante de Organização 
Policial Militar - 3ª CIPM, a partir de 03 de outubro de 2014, devendo 
responder pelo Comando da Unidade nas ausências e impedimentos do 
titular;

Art. 19 - DESIGNAR, o CAP QOPM RG 04.699/1 JOSÉ BATISTA 
FREITAS JÚNIOR - Mat. 942665, para a Função de Subcomandante 
de Organização Policial Militar - CIPRA, a partir de 02 de outubro de 
2014, devendo responder pelo Comando da Unidade nas ausências e 
impedimentos do titular;

Art. 20 - DESIGNAR, o CAP QOPM RG 04.413/1 ABNER ALVES 
MARTINS - Mat. 1023470, para a Função de Comandante de Organização 
Policial Militar - CIOE, a partir de 02 de outubro de 2014;

Art. 21 - DESIGNAR, o CAP QOPM RG 03.972/1 FRANCISCO 
BRAGA FILHO - Mat. 925163, para a Função de Comandante de 
Organização Policial Militar - 5ª CIPM, a partir de 03 de outubro de 2014;

Art. 22 - DESIGNAR, o CAP QOPM RG 05.124/1 GEREMIAS 
TEIXEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - Mat. 928577, para a Função de 
Subcomandante de Organização Policial Militar - 5ª CIPM, a partir de 03 
de outubro de 2014, devendo responder pelo Comando da Unidade nas 
ausências e impedimentos do titular;

Art. 23 - DESIGNAR, o CAP QOPM RG 04.720/1 RUDSON 
ALVES BARBOSA - Mat. 1016318, para a Função de Subcomandante 
de Organização Policial Militar - CIOE, a partir de 02 de outubro de 
2014, devendo responder pelo Comando da Unidade nas ausências e 
impedimentos do titular.

Art. 24 - Publique-se em Boletim Geral e remeta-se para Folha de 
Pagamento e Diário Oficial do Estado.

Quartel do Comando-Geral, em Palmas-TO, 1º de outubro de 2014.

PORTARIA nº 501/2014-SAMP/DGP

Designa Oficial Intermediário para Função e dá outras 
providências.

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 10 
da Lei Complementar nº 79, de 27 de abril de 2012, c/c art. 5º letra “d”, do 
Decreto nº 7.988 de 19 de maio de 1993 e Portaria nº 048/2013 - QCG de 
17/10/2013, e;

Considerando que toda movimentação tem por finalidade principal 
assegurar a ação presença, atendendo a necessidade do serviço nas 
Unidades, Subunidades e respectivas frações destacadas da Corporação;

Considerando a necessidade de continuidade do serviço 
administrativo e operacional;

RESOLVE:

Art. 1° DESIGNAR o CAP QOPM RG 04.677/1 MÁRCIO ANTÔNIO 
RODRIGUES DE CARVALHO - Mat. 860041, para a Função de Assessor-
Chefe da Assessoria de Estatísticas e Análises Criminais - ASEACRIM, a 
partir de 02 de outubro de 2014.

Art. 2° Publique-se em Boletim Geral e remeta-se para Diário 
Oficial do Estado.

Quartel do Comando-Geral, em Palmas-TO, 1º de outubro de 2014.

PORTARIA nº 510/2014-SAMP/DGP

Dispensa e designa oficiais superiores, para função e 
adota outras providências.

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 10 
da Lei Complementar nº 79, de 27 de abril de 2012, c/c o anexo I da Lei nº 
2.219, de 18 de novembro de 2009, c/c art. 5º letra “d” e art. 6º letra “a” do 
Decreto nº 7.988, de 19 de maio de 1993 e;

Considerando que toda movimentação tem por finalidade principal 
assegurar a ação presença, atendendo a necessidade do serviço nas 
Unidades, Subunidades e respectivas frações destacadas da Corporação;

Considerando a necessidade de continuidade do serviço 
administrativo e operacional;



Ano XXVI - Estado do Tocantins, sexta-feira, 17 de outubro de 2014DIÁRIO OFICIAL   No 4.23704
RESOLVE:

Art. 1º DISPENSAR, o MAJ QOPM RG 04.147/1 WANDER ARAÚJO 
VIEIRA - Mat. 943645, da Função de Subcomandante do Policiamento da 
Capital - CPC, a partir de 07 de outubro de 2014;

Art. 2º DESIGNAR, o MAJ QOPM RG 04.122/1 MÁRCIO 
ANTONIO BARBOSA DE MENDONÇA - Mat. 846573, para a Função de 
Subcomandante do Policiamento da Capital - CPC, a partir de 07 de outubro 
de 2014, devendo responder pelo Comando da Unidade nas ausências e 
impedimentos do titular;

Art. 3º DESIGNAR, o MAJ QOPM RG 04.147/1 WANDER ARAÚJO 
VIEIRA - Mat. 943645, para a Função de Subcomandante do Policiamento 
do Interior - CPI, a partir de 07 de outubro de 2014, devendo responder pelo 
Comando da Unidade nas ausências e impedimentos do titular.

Art. 4º Publique-se em Boletim Geral e remeta-se para Folha de 
Pagamento e Diário Oficial do Estado.

Quartel do Comando-Geral, em Palmas-TO, 06 de outubro de 2014.

PORTARIA nº 526/2014-SAMP/DGP

Agrega Policial Militar e adota outras providências.

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 10 da 
Lei Complementar nº 79, de 27 de abril de 2012, c/c art. 107, § 1º, inciso II  
 § 9º; art. 121, inciso I e art. 122, inciso I e § 1º, da Lei nº 2.578, de 20 de 
abril de 2012, e;

Considerando que o Militar requereu sua transferência para a 
reserva remunerada após cumprir o requisito legal, e em decorrência, deve 
ser agregado e afastado das atividades Policiais Militares;

RESOLVE:

Art. 1º AGREGAR, o 2º TEN QOA RG 01.301/1 RAIMUNDO 
PEREIRA DOS SANTOS - Mat. 410734, do QCG, a partir de 10 de outubro 
de 2014, devendo permanecer agregado até a publicação do ato de sua 
transferência para a reserva remunerada no Diário Oficial do Estado.

Art. 2º Publique-se em Boletim Geral e remeta-se para Folha de 
Pagamento e Diário Oficial do Estado.

Quartel do Comando-Geral, em Palmas - TO, 10 de outubro de 
2014.

PORTARIA nº 531/2014-SAMP/DGP

Agrega Policial Militar e adota outras providências.

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 10 da 
Lei Complementar nº 79, de 27 de abril de 2012, c/c art. 107, § 1º, inciso II  
e § 9º; art. 121, inciso I e art. 122, inciso I e § 1º, da Lei nº 2.578, de 20 de 
abril de 2012, e;

Considerando que o Militar requereu sua transferência para a 
reserva remunerada após cumprir o requisito legal, e em decorrência, deve 
ser agregado e afastado das atividades Policiais Militares;

RESOLVE:

Art. 1º AGREGAR, o 1º SGT QPPM RG 00.786/2 OSVALDO 
ARAÚJO AGUIAR - Mat. 274255, do 5º BPM, a partir de 14 de outubro 
de 2014, devendo permanecer agregado até a publicação do ato de sua 
transferência para a reserva remunerada no Diário Oficial do Estado, ficando 
adido ao QCG.

Art. 2º Publique-se em Boletim Geral e remeta-se para Folha de 
Pagamento e Diário Oficial do Estado.

Quartel do Comando-Geral, em Palmas - TO, 14 de outubro de 
2014.

PORTARIA nº 532/2014-SAMP/DGP

Agrega Policial Militar e adota outras providências.

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 10 da 
Lei Complementar nº 79, de 27 de abril de 2012, c/c art. 107, § 1º, inciso II  
e § 9º; art. 121, inciso I e art. 122, inciso I e § 1º, da Lei nº 2.578, de 20 de 
abril de 2012, e;

Considerando que o Militar requereu sua transferência para a 
reserva remunerada após cumprir o requisito legal, e em decorrência, deve 
ser agregado e afastado das atividades Policiais Militares;

RESOLVE:

Art. 1º AGREGAR, o CEL QOPM RG 00.046/1 JULIO CÉSAR DA 
SILVA MAMEDE - Mat. 452868, do QCG, a partir de 14 de outubro de 2014, 
devendo permanecer agregado até a publicação do ato de sua transferência 
para a reserva remunerada no Diário Oficial do Estado.

Art. 2º Publique-se em Boletim Geral e remeta-se para Folha de 
Pagamento e Diário Oficial do Estado.

Quartel do Comando-Geral, em Palmas - TO, 14 de outubro de 
2014.

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Procuradora-Geral: ROSAnnA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE

PORTARIA PGE/GAB nº 124/2014

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO, no uso de suas 
atribuições e consoante o disposto no art. 42, inciso I da Constituição do 
Estado, c/c art. 19, inciso XXI da Lei Complementar n° 20, de 17 de junho 
de 1999, resolve:

RESOLVE

DESIGNAR a servidora MARINALVA CORDEIRO PINTO, matrícula 
funcional nº 565730-2, Assistente Administrativo, para substituir a servidora 
CRISTINA SOUZA AGUIAR, matrícula funcional nº 1131664-1, Gerente de 
Núcleo DASP-2, no período de 13/10/2014 a 11/11/2014, 30 (trinta) dias, 
por motivo de fruição de férias da titular.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DO ESTADO, em 
Palmas, aos 15 dias do mês de outubro de 2014.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS
SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAzO: 60 DIAS (ART. 4º DA LEI 6.383/1976)

Origem: Processo nº 6942-93.2014.40.1.4300 - Carta de Ordem 
oriunda da Ação Cível Originária 1828 em trâmite no Supremo Tribunal 
Federal proposta pela Estado do Tocantins em desfavor de Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, tendo como interessados 
Severino Ignácio de Macedo e Outros.
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VAZ, ADELMAR MAIA LEITE, ADEMAR RODRIGUES GAMA, ADOLFO 
TEODORO RIBEIRO, AGOSTINHO FELICISSIMO DE CASTRO, ALCEU 
BARBOSA DE MORAES, ALDENOR FERNANDES SOARES, ALMIR 
FERREIRA PINTO, ALTAIR VAZ DE ALMEIDA, ANA MACEDO MAIA, 
ANALICE DOS SANTOS BORGES, ANASTACIO FELICISSIMO DE 
CASTRO, ANCELMO DIAS DA SILVA, ANIBAL BASTOS DA SILVA, 
ANTONIA ALVES MAIA, ANTONIETA MACEDO RIGAUD, ANTONINHO 
SOMAN, ANTONIO ALVES BRITO, ANTONIO AYRES DA SILVA NETO, 
ANTONIO AYRES DA SILVA PRIMO, ANTONIO BORGES, ANTONIO 
FERREIRA LIMA, ANTONIO IGNACIO DE MACEDO, ANTONIO PEREIRA 
DE MARIA, ANTONIO ALVES BENTES FERREIRA, ARNOLFO TEODORO 
RIBEIRO, BENEDITO FRANCISCO DE CARVALHO, BOULANGER DOS 
SANTOS FIGUEIRA, CIDIO PEREIRA RODRIGUES, CLAUDEMIRO DOS 
SANTOS RIGAUD, CLEIDE DE MATTO MAIA LEITE, CLERION DIAS 
FARO, CONCEICAO FERREIRA PINTO CAMELO, CONDORCET 
CAVALCANTE PACHECO, CONSTRUTINS - COMERCIAL E CONTRUTORA 
TOCANTINS S/A, DAHIR TEODORO RIBEIRO, DARGISA RODRIGUES 
DE ALMEIDA, DAVID VAZ DE ALMEIDA, DEOCLECIANO AYRES DA 
SILVÀ, DIDACIO BARBOSA MARTINS, DIOGENES JAPIASSU FERREIRA, 
DIONIZIO RODRIGUES DOS SANTOS, DORALIC.E FERREIIRA DO 
NASCIMENTO, DOURIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, DULCE 
RODRIGUES DOS SANTOS, EDILEIDE GOMES RABELO DA ROCHA, 
ELCIO CEZAR DE OLIVEIRA, ERASMO FERREIRA LIMA, ÉSPOLIO DE 
ROSINA PEREIRA AIRES, EVARISTO LOPES TAVARES, FAUSTINO DIAS 
DOS SANTOS, FELICIANO FERREIRA DE SOUZA, FERNANDO 
FERNADES DO CARMO, FIRMINO FERNANDÉS DA ROCHA, 
FORTUNATO ALVES BENTES FERREIRA, FRANCISCO ALVES DE 
OLIVEIRA, FRANCISCO ALVES PUGAS, FRANCISCO FELICISSIMO DE 
CASTRO, FRANCISCO RODRIGUES GAMA, FREDERICO FELICISSIMO 
DE CASTRO, GENERIANO MOREIRA DA SILVA, GENERINA PEREIRA 
DA SILVA, GERCINA DE SOUSA MAIA, GISELDA AYRES DA SILVA, 
GONILDA DE.ALMEIDA CARNEIRO, HENRIQUE TOMAZ DE CANTUARIA, 
HILZA VAZ DE ALMEIDA, HORTENCIO DIAS DA SILVA, HUMBERTO 
VALDEZ SARDINHA, ILNAR AIRES DA SILVA, ISAC VAZ DE ALMEIDA, 
ISRAEL VAZ DE ALMEIDA, IZABEL DE ALMEIDA, IZABEL DE FARIAS 
CUNHA, IZAIAS VAZ DE ALMEIDA, JAIME FLORENTINO FARIAS, JAMES 
PIRES DE BARROS, JEOVAIR VAZ DE ALMEIDA, JEREMIAS AIRES DA 
SILVA, JOAO DA COSTA E SILVA, JOAO EURIPEDES VAZ, JOAO 
MARTINS DE MOURA, JOAO NUNES DE OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE 
SOUZA, JOAO SIRUGE, JOAO TEODORO RIBEIRO, JOAQUIM ALVES 
DOS REIS, JOAQUIM CARVALHO DO NASCIMENTO, JOAQUIM 
FERREIRA DE OLIVEIRA, JOAQUIM MAIA LEITE, JOAQUIM MARIA 
INACIO DE MACEDO, JOBI DIAS FERNANDES, JOSE ANTÓNIO AIRES 
CAVALCANTE, JOSE DE MELO NUBILE, JOSE FELICISSIMO DE 
CASTRO, JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSE JOAQUIM INACIO DE 
MACEDO, JOSE MARIA VIRGULINO, JOSE TEODORO RIBEIRO, JUAREZ 
MAIA LEITE, JUED JABUR BITTAR, JULITA AIRES DA SILVA, JURACY 
MAIA LEITE, JUVENAL MOREIRA DE ARAUJO, LAUDELINO AIRES NETO, 
LAZARO DE JESUS FARIAS, LENIR AIRES DA SILVA, LEODORO 
FELICISSIMO DE CASTRO, LEONOR RODRIGUES LIMA, LIDUINA 
PEREIRA DE.MACEDO, LINDOMAR DE SOUZA, LOURENCO.BARBOSA 
DE SOUZA, LUIZ CORREIA DA SILVA, LUZIA TEODORO RIBEIRO, 
MANOEL CAMELO DE FREITAS, MANOEL CARDOSO DA CRUZ, 
MANOEL DA PAIXAO ALVES FERNANDES, MANOEL FERREIRA PAZ, 
MANOEL SEVERINO INACIO DE MACEDO, MARCOS PIRES DE 
BARROS, MARIA ALVES BRITO DO NASCIMENTO, MARIA CONCEICAO 
REIS MACEDO, MARIA DA PAZ DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARIA DE 
JESUS AIRES, MARIA DE LOURDES SIMAO VAZ, MARIA DEUZA GOMES 
FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA ERMILINDA DE AMORIM, MARIA 
FERREIRA LIMA, MARIA FERREIRA PINTO, MARIÁ TEODORO RIBEIRO, 
MARIANO GONCALVES GUIMARAES, MARLY AIRES DA SI.LVA, 
MATILDES BARBOSA DE CASTRO, MELQUIADES RODRIGUES DOS 
SANTOS, MERVAL PIMENTA DE AMORIM, MESSIAS ALVES DE CASTRO, 
MIRIAM BARBOSA MARTINS DE CANTUARIA, MIRIAN ESTER PIRES 
DE BARROS, MIZAEL PEREIRA DA SILVA, NASARE CEZAR DA SILVA 
OLIVEIRA, NATAN SERVO DA SILVA, NELMA AIRES DA SILVA, NEUZA 
TEODORO RIBEIRO, NICOLAU RODRIGUES DOS SANTOS, NILSA VAZ 
DE ALMEIDA, NILSON ANTONIO CARNEIRO, NILTON TEODORO 
RIBEIRO, NUCIELMA VAZ DE ALMEIDA, ODAIL RODRIGUES DOS 
SANTOS, ONI LOPES BROM, OSMAR ARAUJO CAVALCANTE, OSVALDO 
MOREIRA DE ARAUJO, PACIFICO IGNACIO DE MACEDO, PATRICIO 
MOREIRA DE ARAUJO, PAULO DE ALMEIDA, PECUTINS CIA. PECU-

INDUSTRIAL DO TOCANTINS, PEDRO ALVES PUGAS, PEDRO DE 
SANTANA, PIO AIRES DA SILVA, RACHEL VAZ DE ALMEIDA, RAIMUNDA 
BORGES BRITO, RAIMUNDO AIRES DA SILVA, RAIMUNDO ALVES DE 
ARAUJO, RAIMUNDO ALVES RABELO, RAIMUNDO AYRES DA SILVA 
FILHO, RAIMUNDO BARBOSA SOARES, RAIMUNDO FELICISSIMO DE 
CASTRO, RAIMUNDO PEREIRA DA FONSECA, REGINA MARIA AIRES 
DA SILVA, RITA VAZ DE ALMEIDA CASTRO, ROBERTA ALVES DE 
CASTRO, ROBERTO MARIANO, ROBERTO ZANCANELLA, RODINEI DE 
JESUS ZANCANELLA, ROSINA AIRES DA SILVA, SAMUEL VAZ DE 
ALMEIDA, SANTIL DE SOUSA BORGES, SATURNINO VAZ DE ALMEIDA, 
SEBASTIANA VAZ DE CARVALHO, SEBASTIAO TEODORO RIBEIRO, 
SEBASTIAO VAZ DE ALMEIDA FILHO, SEBASTIAO ZILLIG, SEBATIAO 
VAZ DE ALMEIDA, SERGIO MARTINS REIS, SEVERINO IGNACIO DE 
MACEDO, VAGNER MAIA LEITE, VALDECI FELICISSIMO DE CASTRO, 
VALDECY CARDOSO DA CRUZ, VALTER PIRES DE BARROS, VANDA 
TEODORO MAIA, VANDA TEODORO RIBEIRO, VENCESLAU LOPES 
TAVARES, WALDEIR PIRES DE BARROS, WALNÉTE PIRES DE BARROS, 
WILMAR PIRES DE BARROS, ZILDA VAZ DE ALMEIDA, ZOE AIRES DA 
SILVA, ZULMIRA VAZ DE ALMEIDA, bem como todos os interessados, 
proprietários, ocupantes, confinantes certos e respectivos cônjuges e 
demais interessados incertos ou desconhecidos acerca do imóvel 
denominado Fazenda Retiro ou Matanças que se encontra nos seguintes 
limites e confrontações: “Inicia o perímetro da área, no marco 01, cravado 
na cabeceira do córrego Serragem, na confrontação com o Loteamento 
Serragem; daí, segue nesta confrontação, nos seguintes azimutes 
verdadeiros e distâncias: 268º03´41” - 176, 18m (cento e setenta e seis 
metros e dezoito centímetros); 268º28´54” - 562, 72m (quinhentos e 
sessenta e dois metros e setenta e dois centímetros”; 268º11´47” - 488,66m 
(quatrocentos e oitenta e oito metros e sessenta e seis centímetros); 
268º20’25” - 915,22 (novecentos e quinze metros e vinte e dois centímetros); 
268º05’04” - 182,18m (cento e oitenta e dois metros e dezoito centímetros); 
268º19’56” - 806,73m (oitocentos e seis metros e setenta e três centímetros); 
268º21’51” - 932, 47 (novecentos e trinta e dois metros e quarenta e sete 
centímetros) passando pelos marcos 02,03,04,05,06 e 07, indo até o marco 
08; daí, segue confrontando com o loteamento Mata Grande, nos seguintes 
azimutes verdadeiros e distâncias: 31º18’57” - 508,97m (quinhentos e oito 
metros e noventa e sete centímetros); 322º23’50” - 449,70m (quatrocentos 
e quarenta e nove metros e setenta centímetros); 322º25’54” - 929, 07m 
(novecentos e vinte e nove metros e sete centímetros); 00º44’19” - 
1.244,31m (hum mil, duzentos e quarenta e quatro metros e trinta e um 
centímetros); 00º44’18” - 285,29m (duzentos e oitenta e cinco metros e 
vinte e nove centímetros); 348º47’50” - 466,95m (quatrocentos e sessenta 
e seis metros e noventa e cinco centímetros); 350º00’52” - 713,33m 
(setecentos e treze metros e trinta e três centímetros); 03º20’44”- 304, 10m 
(trezentos e quatro metros e dez centímetros); 49º07’00” - 123, 44m (cento 
e vinte e três metros e quarenta e quatro centímetros); 49º43’02” - 358, 
72m (trezentos e cinquenta e oito metros e setenta e dois centímetros); 
358º43’12” - 350,00m (trezentos e cinquenta metros); 358º43’18” - 
1.277,05m (hum mil, duzentos e setenta e sete metros e cinco centímetros); 
286º06’27” - 249, 71m (duzentos e quarenta e nove metros e setenta e um 
centímetros); 315º03’37” - 1.455,79m (hum mil, quatrocentos e cinquenta 
e cinco metros e setenta e nove centímetros); 315º03’40” - 1.009,80m (hum 
mil, nove metros e oitenta centímetros); 330º58’32” - 84,89m (oitenta e 
quatro metros e oitenta e nove centímetros); 331º09’07’’ - 1.300,64m (hum 
mil, trezentos metros e sessenta e quatro centímetros), passando pelos 
marcos 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24, indo até o 
marco 25, cravado na margem direita do Ribeirão Matança; daí, segue 
confrontando com o loteamento Bananal - Gleba 01, por este Ribeirão 
abaixo, numa distância aproximada de 7.500 (sete mil e quinhentos metros), 
até a barra do Ribeirão São Pedro; daí, segue na mesma confrontação, 
pelo Ribeirão São Pedro acima, numa distância aproximada de 5.700m 
(cinco mil e setecentos metros) até o marco 26, cravado em sua cabeceira; 
daí segue na mesma confrontação, no azimute magnético de 18º20’ e 
distância de 884,27m (oitocentos e oitenta e quatro metros e vinte e sete 
centímetros); até o marco 27, daí, segue confrontando com o Loteamento 
Forquilha, nos seguintes azimutes verdadeiros e distâncias: 116º32’39” - 
687,41 (seiscentos e oitenta e sete metros e quarenta e um centímetros); 
116º33’59” - 795, 63m (setecentos e noventa e cinco metros e sessenta e 
três centímetros); 116º39’36” - 254, 72m (duzentos e cinquenta e quatro 
metros e setenta e dois centímetros); 77º36’13” - 189,03m (cento e oitenta 
e nove metros e três centímetros), passando pelos marcos 28,29 e 30, indo 
até o marco 31, cravado na margem direita do córrego Almécegas; daí, 
segue confrontando com o Loteamento Forquilha e Imóvel Registro Velho 
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ou Almécegas, por este córrego abaixo, numa distância aproximada de 
10.083m (dez mil, oitenta e três metros), até a sua barra no Rio Tocantins; 
daí, segue por este rio acima, numa distância aproximada de 21.100m 
(vinte e um mil e cem metros), até a barra do Ribeirão do Carmo; daí, segue 
confrontando com a Fazenda Presídio ou Gorgulho, por este ribeirão acima, 
numa distância aproximada de 4.500m (quatro mil e quinhentos metros), 
até a barra do córrego Serragem; daí, segue confrontando com o 
Loteamento Serragem, por este córrego acima, numa distância de 6.279,84 
(deis mil, duzentos e setenta e nove metros e oitenta e quatro centímetros) 
até o marco 01, marco inicial. A área contida nos limites acima descritos é 
de aproximadamente 24.730 há. (vinte e quatro mil e setecentos e trinta 
hectares), localizada no Município de Porto Nacional/TO, conforme folhas 
SC. 22-Z-B-V e SC. 22-Z-B-VI da D.S.G, escala 1:100.000”, para 
apresentarem seus títulos, documentos, informações de interesse e, se for 
o caso, testemunhas, nos autos em epígrafe. Consideram-se de interesse 
as informações relativas à origem e sequência dos títulos, localização, valor 
estimado e área certa ou aproximada das terras de quem se julgar legítimo 
proprietário ou ocupante; suas confrontações e nome dos confrontantes; 
natureza, qualidade e valor das benfeitorias; culturas e criações nelas 
existentes; financiamento e ônus incidentes sobre o imóvel e comprovantes 
de impostos pagos, se houver.

Valor da Causa: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Palmas (TO), 17 de julho de 2014.

WALDEMAR CLAUDIO DE CARVALHO
Juiz Federal da 2ª Vara/TO

SECRETARIA DA ADMInISTRAÇÃO
Secretário: LÚCIO MASCAREnHAS MARTInS 

PORTARIA COnJUnTA nº 69, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E O SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 42, §1º, incisos I,II e IV da Constituição do Estado, e a Lei 2.670, de 19 de  
dezembro 2012, resolvem:

DESIGNAR,

para compor a Comissão de acompanhamento do concurso público de 
provas e títulos para o provimento de cargos de Profissionais da Saúde do 
Estado do Tocantins, sob a presidência do primeiro:

1. JOÃO APARECIDO DA CRUZ - Secretaria da Saúde;
2. VÂNIA DINIZ LOPES - Secretaria da Saúde;
3. MARCO ANTONIO LOPES MONTEIRO - Secretaria da Administração.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

LUIZ ANTÔNIO SILVA FERREIRA
Secretário de Estado da Saúde

LÚCIO MASCARENHAS MARTINS
Secretário de Estado da Administração

SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
Secretário: ÂnGELO CREMA MARzOLA JÚnIOR

EXTRATO DE ADITIVO

1° Termo Aditivo ao Convênio n° 93/2014.
Processo nº: 2014.3300.000626.
Concedente: Secretaria da Agricultura e Pecuária.
CNPJ nº 25.089.137/0001-95
Interveniente: RURALTINS
Convenente: Sindicato de Porto Nacional
CNPJ nº 02.075.646/0001-63
Objeto do Aditivo: Prorrogar de ofício a vigência do Convênio n. 93/2014 
para a data de 05 de novembro de 2014, em decorrência do atraso na 
liberação do repasse do recurso financeiro a Convenente, previsto para 
Setembro de 2014, conforme cronograma detalhado constante do Plano 
de Trabalho, incluso do processo nº. 2014.3300.000626.
Vigência: 05 de Novembro de 2014.
Data da assinatura: 03 de outubro de 2014.
Signatário: Ruiter Luiz Andrade Padua - Secretário da Agricultura e Pecuária

SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO 
E DESEnVOLVIMEnTO URBAnO
Secretário: GLÁUCIO BARBOSA SILVA

PORTARIA/SCIDADES nº 172 - DSG, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.

O  S E C R E T Á R I O  D A S  C I D A D E S ,  H A B I TA Ç Ã O  E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado, nos termos do Decreto 
3.496, de 11 de setembro de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, o servidor PAULO CÉSAR BENFICA FILHO, 
Assessoramento Direto - FAS-12, n.º Funcional: 1256610-2, para responder 
sem prejuízo de suas funções pela Diretoria de Desenvolvimento Urbano, 
desta Pasta, em substituição ao seu titular Luís Hildebrando Ferreira Paz, 
n.º Funcional: 521295-4, no período de afastamento legal para fruição de 
férias de 17/10/2014 a 05/11/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DO DESEnVOLVIMEnTO ECOnÔMICO, 
CIÊnCIA, TECnOLOGIA E InOVAÇÃO
Secretário: PAULO HEnRIQUE FERREIRA MASSUIA

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 477, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Auxiliar de 
Serviços Gerais, no âmbito do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em 
execução na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências, e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o, da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar a servidora CLARIZAN DE OLIVEIRA SANTOS, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 023.772.031-08, para exercer atividade de 
Auxiliar de Serviços Gerais do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - PRONATEC.

Art. 2o São consideradas atividades de Apoio de Auxiliar de Serviços 
Gerais do PRONATEC:

I - Executar a limpeza diária do ambiente escolar (Unidade Remota) 
e das salas de aula onde são ministradas as aulas do PRONATEC;

II - Garantir a manutenção da limpeza do ambiente escolar e salas 
de aula da Unidade Remota;

III - Atender aos chamados para intervenção emergencial de 
limpeza por parte dos alunos, da direção escolar e do apoio local do 
PRONATEC;

IV - Assessorar o apoio local, desde que não interfira nas atividades 
rotineiras;

V - Participar dos encontros e reuniões, quando convidado ou 
designado pela Coordenação Geral, Adjuntas ou Supervisor Regional.

Parágrafo único. Novas atribuições poderão ser incluídas visando 
o bom desenvolvimento dos cursos ofertados.
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Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 

a carga horaria de cada disciplina do curso, contada da data do inicio 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 14 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 478, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
em execução na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de 
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 
de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) ANTONIO MARQUES DA SILVA, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 826.239.291-49 para exercer a atividade de 
Apoio Pedagógico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos com 
articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação dos cursos;

II -Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;

XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 
curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;

XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 
encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV -Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;

XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 
de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a duração 
de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, contados da data 
do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado às demandas 
do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011..

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 28 de agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 479, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
em execução na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de 
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 
de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) DORGIVAL DOS SANTOS BILIO, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 277.333.271-72 para exercer a atividade de 
Apoio Pedagógico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:
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I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos com 

articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação dos cursos;

II -Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;

XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 
curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;

XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 
encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV -Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;

XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 
de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a duração 
de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, contados da data 
do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado às demandas 
do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 13 de agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 480, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
em execução na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de 
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 
de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) JOSEMAR FAUSTINO DOS 
SANTOS, inscrita no CPF/MF sob o nº 511.798.814-00 para exercer a 
atividade de Apoio Pedagógico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos com 
articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação dos cursos;

II -Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;

XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 
curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;

XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 
encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV -Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;



09Ano XXVI - Estado do Tocantins, sexta-feira, 17 de outubro de 2014  DIÁRIO OFICIAL   No 4.237
XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 

de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a duração 
de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, contados da data 
do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado às demandas 
do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 27 de agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 527, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) CARMELINDO PROVENCI, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 484.657.391-53, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 12 de agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 528, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) GILBERTO COUTINHO 
MACHADO FILHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.350.381-22, para 
exercer atividade de Professor Regente do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC.
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Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 

consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 28 de agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 529, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) RAFAEL FIGUEIREDO DE 
OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 979.382.111-68, para exercer 
atividade de Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.
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§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 

atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 03 de Setembro de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 530, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) JANAÍNA ALVES DA SILVA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 020.513.361-48, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 19 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 532, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) GLECIO CALIXTO DA MOTA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 168.386.338-09, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;
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V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 

conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 26 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 533, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) PEDRO FERREIRA, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 292.424.281-91, para exercer atividade de Professor 
Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
- PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 12 de Agosto de 2014.
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PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 534, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) THATIA TEIXEIRA TAVARES, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 003.882.741-74, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 20 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 535, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) KEILA RODRIGUES ARAGÃO, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 015.737.521-85, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;
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X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 18 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 536, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) LARA BEATRIZ LARINI PITONDO, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 248.572.718-00, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 20 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 561, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
em execução na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de 
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e
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CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 

de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) ALCIONE COSTA BARBOSA, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 575.146.151-72 para exercer a atividade de 
Apoio Pedagógico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos com 
articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação dos cursos;

II -Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;

XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 
curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;

XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 
encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV -Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;

XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 
de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a duração 
de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, contados da data 
do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado às demandas 
do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011..

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 14 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 562, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
em execução na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de 
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 
de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) DOMINGAS BATISTA ARAÚJO, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 498.167.641-72 para exercer a atividade de 
Apoio Pedagógico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos com 
articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação dos cursos;

II -Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;
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XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 

curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;

XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 
encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV -Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;

XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 
de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a duração 
de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, contados da data 
do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado às demandas 
do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011..

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 14 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 570, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) ALESSANDRA MACHADO, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 987.324.551-00, para exercer atividade de Professor 
Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
- PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 15 de agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 583, DE 25 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,
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CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 

que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o servidor ALESSANDRO DAMASCENA MAIA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 001.084.621-29, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horaria de cada disciplina do curso, contada da data do inicio 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 11 de agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 609, DE 03 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar a servidora JACQUELINE MAGALHÃES ALENCAR 
inscrita no CPF/MF sob o nº 605.649.202-82, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.
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§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 

atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horaria de cada disciplina do curso, contada da data do inicio 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 30 de Setembro de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 611, DE 03 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar a servidora JERLINE PAULA SILVA SANTOS, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 024.699.091-04, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horaria de cada disciplina do curso, contada da data do inicio 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 18 de agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 612, DE 03 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar a servidora THAIANE CRISTINA MOURÃO ALVES 
inscrita no CPF/MF sob o nº 010.108.511-79, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;
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V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 

conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horaria de cada disciplina do curso, contada da data do inicio 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 26 de Setembro de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 613, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) LEILSON MASCARENHAS 
SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.445.091-63, para exercer 
atividade de Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 05 de Agosto de 2014.
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PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 614, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar a servidora SARA ROSA DA SILVA MACHADO 
inscrita no CPF/MF sob o nº 003.207.791-22, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horaria de cada disciplina do curso, contada da data do inicio 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 09 de Setembro de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 615, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) FABRÍCIA DE SOUZA CIRILLO, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 046.566.316-80, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;
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X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 05 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 616, DE 6 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) LUIZ FERNANDO ARAÚJO 
FIALHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.872.600-87, para exercer 
atividade de Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 05 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 617, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
em execução na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de 
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 
de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,
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RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) EDITE GOMES LIMA inscrita 
no CPF/MF sob o nº 482.389.811-53 para exercer a atividade de Apoio 
Pedagógico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
- PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos com 
articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação dos cursos;

II -Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;

XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 
curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;

XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 
encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV -Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;

XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 
de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a duração 
de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, contados da data 
do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado às demandas 
do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011..

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 05 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 621, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
em execução na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de 
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 
de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) HELENA TEIXEIRA DE MACEDO 
SALES inscrita no CPF/MF sob o nº 004.279.591-52 para exercer a atividade 
de Apoio Pedagógico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos com 
articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação dos cursos;

II -Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;

XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 
curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;
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XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 

encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV -Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;

XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 
de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a duração 
de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, contados da data 
do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado às demandas 
do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 25 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 622, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar a servidora JACIONE DIAS DE ARAÚJO, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 590.467.671-91, para exercer atividade de Professor 
Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
- PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horaria de cada disciplina do curso, contada da data do inicio 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 31 de agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 623, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,
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CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 

que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar a servidora ISLA JOANNE FARIAS DE MORAIS, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 033.708.181-67, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horaria de cada disciplina do curso, contada da data do inicio 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 31 de agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 624, DE 06 DE SETEMBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar a servidora MARCIA PEREIRA MATIAS, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 893.222.741-15, para exercer atividade de Professor 
Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
- PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.
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§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 

atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horaria de cada disciplina do curso, contada da data do inicio 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 626, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar a servidora GICÉLIA BORGES DE SOUSA, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 850.736.871-91, para exercer atividade de Professor 
Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
- PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horaria de cada disciplina do curso, contada da data do inicio 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 29 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 627, DE 28 DE AGOSTO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar a servidora SORAIA FRANCISCA DA SILVA, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 856.263.841-20, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;
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V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 

conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horaria de cada disciplina do curso, contada da data do inicio 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 31 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 629, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
em execução na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de 
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 
de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) MARIA BEZERRA DE SOUSA 
LOPES, inscrita no CPF/MF sob o nº 340.946.281-34 para exercer a 
atividade de Apoio Pedagógico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos com 
articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação dos cursos;

II - Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;

XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 
curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;

XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 
encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV -Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;

XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 
de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a duração 
de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, contados da data 
do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado às demandas 
do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011..

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08 de Setembro de 2014.
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PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 631, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) JACKELINE DE SOUZA LIMA, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 022.243.651-44, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 12 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 632, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) LUCIRENE JOSÉ DE SOUSA, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 839.522.921-68, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;
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X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 05 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 633, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
em execução na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de 
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 
de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) ANTÔNIA PEREIRA DIAS, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 763.444.011-68 para exercer a atividade de Apoio 
Pedagógico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
- PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos com 
articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação dos cursos;

II -Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;

XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 
curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;

XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 
encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV -Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;

XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 
de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a duração 
de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, contados da data 
do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado às demandas 
do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011..

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 27 de Agosto de 2014.
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PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 635, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
em execução na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de 
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 
de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) IVONEIDE VIEIRA ROCHA 
BARBOSA, inscrita no CPF/MF sob o nº 348.617.771-00 para exercer a 
atividade de Apoio Pedagógico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos com 
articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação dos cursos;

II -Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;

XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 
curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;

XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 
encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV -Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;

XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 
de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a duração 
de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, contados da data 
do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado às demandas 
do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011..

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 28 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 636, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) SÉRGIO HENRIQUE BORGES 
MACEDO, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 022.243.651-44, para exercer 
atividade de Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;
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V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 

conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08 de Setembro de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 639, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) JOSÉ MANOEL LIMA DE ARAÚJO, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 847.440.141-00, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 27 de Agosto de 2014.
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PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 641, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) JOSÉ CARLOS DA SILVA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 868.830.891-87, para exercer atividade de Professor 
Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
- PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 13 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 642, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) SILVÂNIA CRUZ DA SILVA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 014.015.851-08, para exercer atividade de Professor 
Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
- PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;
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VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 

e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 21 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 643, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
em execução na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de 
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 
de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) MARIA DE LOURDES GODOI 
inscrita no CPF/MF sob o nº 187.265.771-00 para exercer a atividade de 
Apoio Pedagógico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos com 
articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação dos cursos;

II -Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;

XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 
curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;

XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 
encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV - Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;

XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 
de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a duração 
de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, contados da data 
do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado às demandas 
do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 15 de Agosto de 2014.
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PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 644, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
- PRONATEC, em execução na Secretar ia do 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de  
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 
de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) NORMA MARIA DE JESUS 
CARVALHO MARTINS inscrita no CPF/MF sob o nº 820.752.201-15 para 
exercer a atividade de Apoio Pedagógico do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos 
com articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação 
dos cursos;

II -Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;

XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 
curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;

XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 
encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV - Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;

XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 
de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a 
duração de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, 
contados da data do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado 
às demandas do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 20 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI nº 646, DE 08 DE OUTUBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental nº 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas no art. 42, § 1o, inciso IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO o disposto no art. 74, inciso II, c/c o art. 75, da 
Lei Estadual nº 1.284, de 17/12/2001, c/c a INSTRUÇÃO NORMATIVA - 
TCE/TO nº 14, de 10/12/2003,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir comissão para realização de Tomada de Contas 
para fins de efetivação dos procedimentos necessários à apuração dos 
fatos e à quantificação de eventuais danos na execução do CONVÊNIO Nº 
002/2013, celebrado entre o Estado do Tocantins, por meio da Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e o 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Tocantins 
- SEBRAE/TO, com vistas à organização de iniciativas empreendedoras 
no tocante ao ordenamento da competitividade e sustentabilidade do 
segmento sol e praias no Estado do Tocantins, nos termos da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA nº 14/2003 e do Manual Técnico de Auditoria, aprovados pela 
Controladoria Geral do Estado - CGE;

Art. 2º Designar os servidores Pedro Wilton Bezerra Cruz - 
matrícula 537692-4, Estevão Ferreira Resende - matrícula 1253085-2 e 
Gustavo Henrique Rodrigues de Carvalho e Silva - matrícula 11184353-1, 
para, sob a presidência do primeiro, proceder à Tomada de Contas de que 
trata o art. 1º desta Portaria;

Art. 3º Conceder prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual 
período, para a realização dos trabalhos, emissão do respectivo relatório 
de Tomada de Contas e apresentação do processo à Controladoria Geral 
do Estado - CGE, para as providências pertinentes.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 647, DE 08 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer a função de Apoio 
Pedagógico Administrativo no âmbito do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, 
em execução na Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, designado pelo Ato Governamental no 316 - NM, de 25 de 
fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado no 3.822, de 25 de 
fevereiro de 2013, consoante no disposto no art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, 
da Constituição do Estado, e

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28 de junho 
de 2013, que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras 
providências, e ainda o disposto no art. 9o, § 1o e 2o da Lei no 12.513, de 26 de  
outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) Senhor(a) RENÊ SOARES NUNES inscrito 
no CPF/MF sob o nº 006.297.281-27 para exercer a atividade de Apoio 
Pedagógico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
- PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Garantir o preenchimento das vagas oferecidas nos cursos com 
articulação, arregimentação, seleção de candidatos e divulgação dos cursos;

II - Interagir com as áreas acadêmicas colaborando na organização 
da oferta dos cursos em conformidade com a guia PRONATEC e Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos;

III - Colaborar, em articulação com as áreas acadêmicas, na 
elaboração da proposta dos cursos e sugerir ações de suporte tecnólogos;

IV - Apoiar e assessorar os professores regentes na elaboração 
dos planos de cursos e de ensino;

V - Viabilizar a acessibilidade para a plena participação de pessoas 
com deficiência;

VI - Colaborar na elaboração do relatório final de execução dos 
cursos;

VII - Zelar pela adoção de práticas pedagógicas, fundamentos e 
princípios orientadores da organização curricular dos cursos;

VIII - Supervisionar a elaboração da proposta de implantação 
de cursos, em articulação com áreas acadêmicas, e sugerir as ações de 
suporte tecnológico necessário, durante o processo de formação, prestando 
informações ao Coordenador-Adjunto Pedagógico;

IX Supervisionar a elaboração dos planos de cursos e dos planos 
de ensino;

X - Possibilidade a acessibilidade para a plena participação de 
pessoas com deficiência;

XI - Apresentar ao Coordenador Adjunto Pedagógico, ao final do 
curso ofertado, relatório da atividades e do desempenho dos estudantes;

XII - Elaborar relatório sobre as atividades de ensino, para 
encaminhar ao Coordenador Geral, ao final d cada curso ou quando 
solicitado;

XIII - Adequar e sugerir, ao final de cada curso, quando necessárias, 
as modificações na metodologia de ensino;

XIV - Supervisionar, a atualização dos registros de frequência e 
desempenho acadêmico dos cursistas no SISTEC;

XV - Supervisionar, semanalmente, os diários de classe, a fim de 
manter atualizados os dados relativos a frequência e aproveitamento dos 
alunos, no SISTEC;

XVI - Supervisionar a execução dos planos de cursos e planos 
de ensino;

XVII - Participar de encontros e reuniões quando convocados;

XVIII - Prestar informações ao supervisor regional quando 
solicitado;

XIX - Elaborar o relatório final de execução dos cursos a serem 
encaminhados para a Coordenação Geral;

§ 1o As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2o Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3o O prazo de vigência das atividades do Bolsista tem a duração 
de acordo com a carga horaria de cada disciplina do curso, contados da data 
do inicio das aulas, podendo ser prorrogado condicionado às demandas 
do Programa PRONATEC.

Art. 4o O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo quando de interesse da administração ou a pedido dele.

Art. 5o O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício 
conforme disposto no § 3º do art. 9º da Lei 12.513/2011.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 04 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 648, DE 9 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar a servidora MARIA MADALENA GOMES DE 
ARAÚJO BARROS, inscrita no CPF/MF sob o nº 282.049.722-53, para 
exercer atividade de Professor Regente do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;
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V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 

conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horaria de cada disciplina do curso, contada da data do inicio 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 22 de Agosto de 2014.

PORTARIA/SEDECTI/GABSEC nº 649, DE 9 DE OUTUBRO DE 2014.

Designa servidor para exercer função de Professor 
Regente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, em execução 
na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, designado pelo 
Ato Governamental no 316 - NM, de 25/02/2013, publicado no Diário Oficial 
do Estado no 3.822, de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 42, § 1o, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado,

CONSIDERANDO a Resolução no 07/SEDECTI, de 28/06/2013, 
que institui normas para pagamento de bolsas e dá outras providências e, 
ainda, o disposto no art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 12.513/2011,

RESOLVE:

Art. 1o Designar o(a) servidor(a) NAYANA PEREIRA SOUSA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 006.234.561-33, para exercer atividade de 
Professor Regente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC.

Art. 2o O exercício da atividade de que trata o art. 1o desta Portaria 
consiste em:

I - Revisar Planos de cursos de acordo com sua área;

II - Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos 
beneficiários, pela bolsa-formação;

III - Adequar a disciplina às necessidades específicas do público 
alvo;

IV - Participar da adequação da oferta dos cursos às necessidades 
das demandas produtivas e sociais;

V - Realizar os registros da frequência dos beneficiários, dos 
conteúdos curriculares ministrados e do desempenho acadêmico dos 
estudantes no diário de classe e repassar semanalmente, ao Apoio 
Pedagógico e ou Apoio Administrativo, para que seja registrado no SISTEC;

VI - Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia 
às necessidades dos estudantes participantes das ofertas;

VII - Colaborar na elaboração da proposta de implantação dos 
cursos e sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias durante o 
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto 
pedagógico e o apoio pedagógico;

VIII - Participar, em conjunto com o Apoio Acadêmico, Administrativo 
e o Apoio Pedagógico, na elaboração do relatório das atividades e do 
desempenho dos estudantes;

IX - Elaborar, em conjunto com o Apoio Pedagógico e o Apoio 
Administrativo relatório das atividades de ensino encaminhando-o ao 
Coordenador Geral, ao final de cada curso;

X - Avaliar o desempenho dos estudantes;

XI - Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes;

XII - Participar dos encontros de coordenação e reuniões 
promovidas pelo Coordenador Geral e Adjunto;

XIII - Preparar os Planos das Disciplinas e aplicá-los;

XIV - Prestar informações ao apoio pedagógico e administrativo 
do curso quando solicitado;

XV - Participar de outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino no Programa PRONATEC;

XVI - Elaborar relatórios parciais e finais de atividades realizadas 
em tempo hábil;

XVII - Ministrar as aulas das disciplinas, atentando para o calendário 
de cada módulo, bem como a Matriz Curricular do curso.

§ 1º As atividades do Bolsista serão avaliadas com base nas 
atribuições do Edital nº 001/2013.

§ 2º Novas atribuições poderão ser incluídas visando o bom 
desenvolvimento dos cursos ofertados.

Art. 3º A duração das atividades do Bolsista será de acordo com 
a carga horária de cada disciplina do curso, contada da data do início 
das aulas, podendo ser prorrogada na conformidade das demandas do 
Programa PRONATEC.

Art. 4º O Bolsista poderá ser desligado do Programa a qualquer 
tempo, conforme o interesse da Administração Pública, ou a pedido.

Art. 5º O pagamento a título de Bolsa não gera vínculo empregatício, 
conforme o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 05 de Agosto de 2014.
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SECRETARIA DA FAzEnDA
Secretário: MARCELO OLÍMPIO CARnEIRO TAVARES

EXTRATO DO 1º ADITAMEnTO AO TERMO DE CREDEnCIAMEnTO DE 
EMPRESA DESEnVOLVEDORA DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL

PROCESSO: 2013/2554/500061
CREDENCIADOR: Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins
DESENVOLVEDORA: VIRTUAL AGE SOLUÇÕES EM TECNOPLOGIA 
LTDA
OBJETO: Credenciamento de Empresa Desenvolvedora de Programa 
Aplicativo Fiscal
NO DO TCD-PAF-ECF: 1º Aditamento ao TCD Nº 042/2013
PCED-PAF/ANEXO: 000420/3
NOME DO PAF: STORE AGE
VERSÃO: 3.4
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO MD-5: D8f0e0ea0f1e6bb19feb91ab12528929
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2014
SIGNATÁRIOS: Paulo Augusto Bispo de Miranda - Diretor do Depto.de 
Gestão Tributária
José Marcos Nabhan - SócioAdministrador

DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA

EDITAL DE COBRAnÇA nº 187/2014

Pelo presente edital a Agência de Atendimento em Palmas, nos 
termos do art. 22, inciso IV, combinado com o art. 26, inciso IV, alínea “g”, 
da Lei 1.288/01, intima o(s) contribuinte(s) abaixo identificado(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) IDNR/IANR a seguir relacionado(s), nos termos da legislação vigente 
nesta agência, localizada à Quadra 103 norte, Rua NO-05, Lote 02, Centro, 
Palmas - TO, sob pena de imediata inscrição do respectivo valor em Dívida 
Ativa.

No SUJEITO PASSIVO INSCRIÇÃO 
ESTADUAL PROCESSO NATUREZA VALOR 

ORIGINÁRIO PERÍODO

01 TOCANTINS BABY LTDA EPP 29.441.548-3 2014/6040/503362 IDNR 2.969,67 02/2014

PALMAS-TO, 07 DE OUTUBRO DE 2014.

EDSON ALMEIDA DA SILVA
CHEFE DA AGÊNCIA

EDITAL DE InTIMAÇÃO nº 188/2014
PESSOA JURÍDICA

Pelo presente edital a Agência de Atendimento de Palmas - TO, 
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 ou pagar o crédito tributário nesta Agência, localizada à Qd 
103 Norte, Rua NO 05, Lt. 02 - Centro, Palmas -TO, sob pena de inscrição 
do referido valor em Dívida Ativa.

NO SUJEITO PASSIVO INSCRIÇÃO 
ESTADUAL

AUTO DE 
INFRAÇÃO

VALOR 
ORIGINÁRIO

PERÍODO DE 
REFERÊNCIA

01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO TOCANTINS S/A 29.435.203-1 2014/002172 1.100,00 01/01 A 
31/12/2013

PALMAS, 16 DE OUTUBRO DE 2014.

EDSON ALMEIDA DA SILVA
CHEFE DE AGÊNCIA

EDITAL DE nOTIFICAÇÃO DE SEnTEnÇA REVISIOnAL 
DECLARATÓRIA nº 189/2014

PESSOA JURÍDICA

Pelo presente edital a Agência de Atendimento de Palmas, nos 
termos do art. 22, inciso IV, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, 
NOTIFICA o(s) contribuinte(s) abaixo indicado(s), a promover no prazo de 30 
(trinta) dias, contados do quinto dia da publicação deste, ante ao(s) Auto(s) 
de Infração a seguir relacionada(s), sobre a IMPROCEDÊNCIA prolatada 
na Sentença Revisional Declaratória, nos termos da legislação vigente.

NO SUJEITO PASSIVO INSCRIÇÃO 
ESTADUAL

AUTO DE 
INFRAÇÃO PROCESSO

01 TELA ENGENHARIA LTDA 29.034.294-5 2013/002231 2013/6040/503168

02 PET CENTER COM. DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 29.382.364-2 2013/001372 2013/6040/501990

03 R.D. DA CRUZ & CIA LTDA 29.403.699-7 2013/001558 2013/6040/502321

04 RODRIGUES OLIVEIRA & LARA LTDA 29.027.991-7 2013/001261 2013/6040/501907

05 RODRIGUES & MARTINS LTDA 29.410.135-7 2013/002235 2013/6040/503172

06 MARCO VENICIO LIMA DO NASCIMENTO 29.394.579-9 2013/001579 2013/6040/502336

07 IMPERIO DAS MAQUINAS COM VAREJ LTDA 29.342.168-4 2013/002238 2013/6040/503174

08 COMAI CONSTRUTORA LTDA 29.432.214-0 2013/001784 2013/6040/502587

09 CHAVES & LEAL LTDA 29.403.903-1 2013/002234 2013/6040/503171

10 CONSTRUINDO MEU LAR LTDA ME 29.433.841-1 2013/002262 2013/6040/503194

PALMAS, 16 DE OUTUBRO DE 2014.

EDSON ALMEIDA DA SILVA
CHEFE DA AGÊNCIA

EDITAL DE nOTIFICAÇÃO DE SEnTEnÇA/PARECER 
REFAz nº 190/2014
PESSOA JURÍDICA

Pelo presente Edital, a Agência de Atendimento de Palmas, situada 
na QD. 103 norte, Rua NO 05, Lote 02, centro, nos termos do art. 22, inciso IV,  
da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, NOTIFICA o(s) contribuinte(s) 
abaixo indicado(s), a manifestar-se no prazo de trinta dias, contados a 
partir do quinto dia da publicação deste, ante ao(s) Auto(s) de Infração a 
seguir relacionado(s), sobre a Sentença de 1ª instancia prolatada, bem 
como do Parecer Refaz, em virtude da nulidade dos autos, nos termos da 
legislação vigente.

NO SUJEITO PASSIVO INSCRIÇÃO 
ESTADUAL

A U T O  D E 
INFRAÇÃO

V A L O R 
ORIGINÁRIO

PERÍODO DE 
REFERÊNCIA

01 DECOLE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 29.402.230-9 2013/001447 1.511,27 01/07/2012

02 DISMOBRAS IMP. EXP. E DIST. DE MÓVEIS E ELETRO 
DOMÉSTICOS LTDA 29.402.528-6 2011/001754

6.630,00
15.840,00
47.490,00
168.100,00

01/11/2007
01/07/2009
01/07/2009
01/07/2010

03 DISMOBRAS IMP. EXP. E DIST. DE MÓVEIS E ELETRO 
DOMÉSTICOS LTDA 29.402.528-6 2011/001753

7.004,02
32.915,00
22.571,13
28.105,27

01/11/2007
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2010

PALMAS - TO, 16 DE OUTUBRO DE 2014.

EDSON ALMEIDA DA SILVA
CHEFE DA AGÊNCIA

EDITAL DE InTIMAÇÃO nº 191/2014
PESSOA JURÍDICA

Pelo presente edital a Agência de Atendimento de Palmas - TO, 
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 ou pagar o crédito tributário nesta Agência, localizada à Qd 
103 Norte, Rua NO 05, Lt. 02 - Centro, Palmas -TO, sob pena de inscrição 
do referido valor em Dívida Ativa.

NO SUJEITO PASSIVO INSCRIÇÃO 
ESTADUAL

AUTO DE 
INFRAÇÃO

VALOR 
ORIGINÁRIO

PERÍODO DE 
REFERÊNCIA

01 SUPERMERCADO LOBO LTDA 29.412.346-6 2014/002243

1600,00
200,00

2.200,00
200,00

2.200,00
200,00

01/09/2010
09/01/2011
01/07/2011
09/01/2012
01/07/2012
09/01/2013

02 SUPERMERCADO LOBO LTDA 29.412.346 2014/002252 29.579,97
42.767,82

01/07/2012
01/07/2011

03 SUPERMERCADO LOBO LTDA 29.412.346 2014/002242
1.000,00
1.100,00
1.100,00

28/02/2011
28/02/2012
28/02/2013

PALMAS, 16 DE OUTUBRO DE 2014.

EDSON ALMEIDA DA SILVA
CHEFE DE AGÊNCIA
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EDITAL DE InTIMAÇÃO DE SEnTEnÇA nº 192/2014

PESSOA JURÍDICA

Pelo presente edital a Agência de Atendimento em Palmas, nos 
termos do art. 22, inciso IV, da Lei 1.288, de 28 de dezembro de 2001, 
NOTIFICA o(s) contribuinte(s) abaixo indicado(s), quanto à parte absolutória 
do campo 4.11, bem como INITIMA 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 AGENCIA, localizada à Quadra 103 Norte, Rua NO 05, Lote 02 - 
Centro, Palmas - TO, ante a Sentença prolatada em 1ª instância, sob pena 
de inscrição do referido valor em dívida ativa.

NO SUJEITO PASSIVO INSCRIÇÃO 
ESTADUAL

AUTO DE 
INFRAÇÃO VALOR PERÍODO DE 

REFERÊNCIA

01 Z S VIEIRA 29.067.352-6 2013/001468 1.100,00 28/02/2013

PALMAS-TO, 16 DE OUTUBRO DE 2014.

EDSON ALMEIDA DA SILVA
CHEFE DA AGÊNCIA

SECRETARIA DA InFRAESTRUTURA
Secretário: ALVICTO OzORES nOGUEIRA 

PORTARIA COnJUnTA SEInFRA/AGETRAnS nº 281, 
DE 09 DE OUTUBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - 
SEINFRA/PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA AGÊNCIA DE MÁQUINAS 
E TRANSPORTE DO ESTADO DO TOCANTINS - AGETRANS, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 42, §1º, inciso IV da Constituição 
do Estado do Tocantins e consoantes os Atos nº 1.551-NM e 1552-DSG, 
ambos de 06 de outubro de 2014, resolve:

Art. 1˚. DESIGNAR os Servidores, Engenheiros e Assessores 
Diretos das Superintendências e Diretorias Setoriais da SEINFRA e da 
AGETRANS, para, sem prejuízo de suas respectivas funções, conduzirem 
veículos oficiais.

Art. 2˚. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

SECRETARIA DO MEIO AMBIEnTE E 
DESEnVOLVIMEnTO SUSTEnTÁVEL 
Secretário: ALEXAnDRE TADEU DE MORAES RODRIGUES

PORTARIA SEMADES nº 120, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, e consoante o disposto no 
art. 42, § 1º, inciso IV da Constituição Estadual, combinado com o art. 37, 
§ 2º da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007:

RESOLVE

Art. 1°. Designar o servidor, ERICK DOUGLAS LOPES DOURADO, 
Assessoramento Direto - FAS - CAD 8, numero funcional 1040103-5, para 
responder pela Coordenadoria de Administração e Finanças, na ausência 
do seu titular FERNANDO MORAIS SILVA, durante a fruição de férias no 
período de 03/11/2014 a 27/11/2014.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EXTRATO DE COnTRATO

PROCESSO: 2014/3900/000155 GEF
TERMO DE CONTRATO Nº 08/2014/GEF
Contratante: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL - SEMADES
Contratado: DG MAZARON - ME
Objeto do Contrato:
1. Do objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de serviço 
para produção de vídeo - documentário que abordará os avanços, conflitos 
e desafios da implementação do Projeto GEF Cerrado Sustentável do 
Tocantins durante seu período de execução de Setembro de 2010 a 
Dezembro de 2014 nos prazos e nas condições a seguir ajustadas, 
decorrentes de processo licitatório na modalidade de Shopping, com 
motivação e finalidade descritas no Projeto GEF Cerrado Sustentável e/
ou no Termo de Referência do órgão requisitante, com recursos do Banco 
Mundial, oriundo do Acordo TF-096766.
2. Da fundamentação legal: O presente Contrato tem como embasamento 
legal as disposições contidas nas Diretrizes de Aquisição de Bens e Serviços 
do Banco Mundial e de forma complementar a Lei 8666/93 e suas alterações.
3. A empresa contratada deverá dar plena garantia e qualidade dos serviços 
adquiridos, imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos 
pela prestação dos mesmos em desconformidade com o especificado no 
Instrumento convocatório.
4. Do valor: valor estimado é de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
5. Data da assinatura: 08 de outubro de 2014.
Signatários:
ALEXANDRE TADEU M. RODRIGUES - Representante da Contratante
DIEGO GOIS MAZARON - Representante da Contratada

ORDEM DE SERVIÇO nº 03/2014/UCP/GEF

O Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 42, parágrafo 1º, inciso IV, 
da Constituição Estadual, autoriza a empresa DG MAZARON - ME, a dar 
inicio aos serviços para produção de vídeo-documentário que abordará os 
avanços conflitos e desafios da implementação do Projeto GEF Cerrado 
Sustentável do Tocantins, conforme Acordo de Doação TF- 096766, 
constante do contrato nº 08/2014-GEF.

Palmas, 09 de outubro de 2014.

Alexandre Tadeu de Moraes Rodrigues
Secretário

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

O Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo art. 42, parágrafo 1º, Inciso IV, da 
Constituição Estadual, informa ao Consórcio Oikos/Geomed, a paralisação 
temporária dos serviços de realização de estudos para o levantamento e 
caracterização fundiária das unidades de conservação de proteção integral 
e das áreas prioritárias para criação de unidades de conservação no Estado 
do Tocantins, com recursos do Acordo de Doação do Fundo Fiduciário do 
Fundo Global BIRD/TO Nº TF096766, conforme Contrato Nº021/2013.

A presente Ordem de Paralisação possui efeitos retroativos ao dia 
05 de junho de 2014.

JUSTIFICATIVA

Atraso dos cartórios na entrega das certidões.

Palmas - TO, 11 de junho de 2014.

ALEXANDRE TADEU M. RODRIGUES
SECRETÁRIO

ORDEM DE REInÍCIO

O Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 42, parágrafo 1º, Inciso IV, 
da Constituição Estadual, autoriza o reinício dos serviços de Consultoria 
para o levantamento da situação fundiária das unidades de conservação 
de proteção integral e das áreas prioritárias para criação de unidades de 
conservação no Estado do Tocantins, com recursos do Acordo de Doação 
do Fundo Fiduciário do Fundo Global BIRD/TO Nº TF096766, e do Acordo 
de Empréstimo 8185-BR firmado entre o Estado e o Banco Mundial, e as 
diretrizes do Contrato Nº 017/2013 GEF e respectivo aditivo.

Os prazos contratuais voltarão a ser contados a partir do dia 01 
de Outubro de 2014

Palmas - TO, 01 de outubro de 2014.

ALEXANDRE TADEU M. RODRIGUES
SECRETÁRIO

ORDEM DE REInÍCIO

O Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 42, parágrafo 1º, Inciso IV, 
da Constituição Estadual, autoriza o reinício dos serviços de Consultoria 
referentes à reformulação da Política Estadual de Florestas e criação do 
Plano Estadual de Florestas, Contrato Nº 017/2013/GEF e respectivo aditivo, 
com recursos do Acordo de Doação do Fundo Fiduciário do Fundo Global 
BIRD/TO Nº TF096766 e do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado 
e Sustentável do Tocantins - PDRIS, Contrato de Empréstimo No 8185-BR.

Os prazos contratuais voltarão a ser contados a partir do dia 10 
de Outubro de 2014.

Palmas - TO, 10 de outubro de 2014.

ALEXANDRE TADEU M. RODRIGUES
SECRETÁRIO

SECRETARIA DO PLAnEJAMEnTO E DA 
MODERnIzAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
Secretário: JOAQUIM CARLOS PAREnTE JÚnIOR

PORTARIA/SEPLAn nº 406, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO 
DA GESTÃO PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, § 1º, 
inciso IV, da Constituição do Estado, conforme o artigo 67 da Lei 8.666/93 
e consoante o disposto no Ato nº 318 - NM, de 25 de fevereiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora RENATA CRISTINA LAGE SOUZA, 
Diretora de Modernização, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato 
nº 024/2011, autos nº 2011 1301 000103, firmado com a empresa Brasil 
Telecom SA.
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Art. 2º São atribuições do fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

II - anotar em registro próprio as irregularidades encontradas, as 
providências tomadas em casos incidentes verificados e os resultados 
dessas medidas;

III - comunicar as irregularidades eventualmente constatadas à 
Diretoria Geral de Gestão;

IV - opinar sobre oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual;

V - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em respostas a eventuais diligências feitas pela Controladoria 
Geral do Estado e Órgãos de Controle Externo;

VI - atestar a realização dos serviços prestados e/ou recebimento 
dos materiais.

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

PORTARIA/SEPLAn/MDO nº 24, DE 1º DE OUTUBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO 
DA GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no Ato no 39, em 10 de janeiro de 2014, resolve:

PROMOVER, na forma dos anexos I e II a esta Portaria, as 
Movimentações das Dotações Orçamentárias do mesmo projeto/atividade 
e grupo de despesa dos Órgãos e Entidades da Administração Pública 
Estadual direta e indireta.

Esta Portaria entra em vigor nesta data.

ANEXO I TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO
ANEXO A PORTARIA/SEPLAN/MDO Nº 24 DE 01 DE OUTUBRO DE 2014 pág. 1
PROGRAMA DE TRABALHO          (SUPLEMENTAÇÃO)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA
DESPEZA FONTE VALOR

09 GOVERNADORIA 202.200,00

020 CASA CIVIL 3.000,00
09020.04.122.1040.2331 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 3.000,00

3.3.90.30 0100 3.000,00

030 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS 199.200,00
09030.06.181.1020.1143 Informatização das unidades da Polícia Militar 199.200,00

4.4.90.93 0225 199.200,00

10 GOVERNADORIA - ENTIDADES VINCULADAS 50.200,00

070 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO CBMTO 200,00
10070.06.182.1020.4210 Manutenção do Corpo de Bombeiros 200,00

3.3.90.47 0240 200,00

930 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO - ADTUR 50.000,00
10930.23.122.1036.4343 Manutenção de recursos humanos 50.000,00

3.1.91.13 0100 50.000,00

13 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 9.000,00

010 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 9.000,00
13010.04.122.1079.2280 Manutenção de recursos humanos 8.000,00

3.1.90.04 0100 8.000,00
13010.04.122.1079.2325 Coordenação e manutenção dos servicos administrativos gerais 1.000,00

3.3.90.39 0100 1.000,00

18 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ENTIDADES VINCULADAS 120.000,00

370 FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - PROCON 120.000,00
18370.14.422.1031.4213 Manutenção dos núcleos de atendimento 120.000,00

3.3.90.30 0240 120.000,00

19 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO 22.000,00

010 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO 22.000,00

19010.19.122.1063.2315 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 22.000,00
3.3.90.92 0100 22.000,00

20 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO- ENTIDADES VINCULADAS 668.330,00

290 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 172.000,00
20290.12.363.1027.4013 Apoio a projetos federais e estaduais da educação profissional 120.000,00

3.3.90.36 0211 30.000,00
3.3.90.48 0211 90.000,00

20290.12.363.1027.4186 Manutenção da educação profissional 21.000,00
3.3.90.92 0100 21.000,00

20290.12.363.1027.4321 Supervisão, monitoramento e fiscalização das unidades da educação profissional 25.000,00
3.3.90.14 0100 25.000,00

20290.19.573.1029.4130 Fomento às pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação 6.000,00
3.3.90.36 0225 6.000,00

340 FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA - REDESAT 4.330,00
20340.24.722.1018.4462 Produção e promoção de conteúdos jornalísticos, de entretenimento e eventos 4.330,00

3.3.90.39 0240 4.330,00

570 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS 252.000,00
20570.23.122.1057.4344 Manutenção de recursos humanos 251.000,00

3.1.90.11 0100 201.000,00
3.1.91.13 0100 30.000,00
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3.1.91.92 0100 20.000,00
20570.23.122.1057.4369 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 1.000,00

3.3.90.08 0240 1.000,00

610 AGÊNCIA DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE - AEM 240.000,00
20610.04.122.1055.4365 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 140.000,00

3.3.90.93 0225 140.000,00
20610.04.122.1055.4489 Manutenção de recursos humanos 100.000,00

3.1.91.13 0100 100.000,00

27 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 23.896.000,00

010 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 23.896.000,00
27010.12.122.1066.2297 Manutenção de recursos humanos 8.500.000,00

3.1.90.11 0101 7.000.000,00
3.1.91.13 0101 1.500.000,00

27010.12.366.1026.2070 Capacitação dos alfabetizadores 50.000,00
3.3.90.14 0211 50.000,00

27010.12.368.1026.2145 Formação continuada dos professores da educação básica 46.000,00
3.3.90.93 0225 46.000,00

27010.12.368.1026.2200 Manutenção de recursos humanos 15.300.000,00
3.1.90.04 0214 4.900.000,00
3.1.91.13 0214 10.400.000,00

28 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ENT VINCULADAS 58.000,00

710 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS 58.000,00
28710.04.122.1088.4341 Manutenção de recursos humanos 57.000,00

3.1.90.11 0100 57.000,00
28710.04.122.1088.4360 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 1.000,00

3.3.90.47 0100 1.000,00

30 SECRETARIA DA SAÚDE - ENTIDADES VINCULADAS 9.831.085,00

550 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 9.831.085,00
30550.10.122.1073.4330 Manutenção de recursos humanos 635.000,00

3.1.90.11 0102 635.000,00
30550.10.126.1073.4328 Manutenção de serviços de infomática 53.200,00

3.3.90.30 0102 53.200,00

30550.10.128.1021.4466 Qualificação e formação dos trabalhadores do SUS/TO em processos educacionais em
saúde 24.000,00

3.3.90.14 0248 24.000,00

30550.10.301.1021.4464 Promoção das políticas de atenção primária para organizacão das ações e serviços em
saúde 24.000,00

3.3.90.14 0248 24.000,00
30550.10.301.1032.4073 Contratualização de serviços de saúde especializado para dependentes químicos 18.000,00

3.3.90.92 0102 18.000,00
30550.10.302.1021.3124 Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde 676.000,00

4.4.90.92 4219 676.000,00
30550.10.302.1021.4074 Aquisição de serviços de saúde 102.257,00

3.3.90.39 0102 5.572,00
3.3.90.92 0250 96.685,00

30550.10.302.1021.4136 Fortalecimento das ações e serviços a pessoa com deficiência no âmbito do SUS 8.455,00
3.3.90.39 0250 8.455,00

30550.10.302.1021.4206 Manutenção de recursos humanos na atenção especializada ambulatorial e hospitalar 167.421,00
3.1.90.92 0102 2.000,00
3.1.91.13 0102 165.421,00

30550.10.302.1021.4218 Modernização da gestão e gerência hospitalar e ambulatorial própria do Estado 8.110.509,00
3.3.90.14 0250 95.000,00
3.3.90.36 0250 15.000,00
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3.3.90.39 0250 5.409.000,00
3.3.90.92 0102 583.559,00
3.3.90.93 0102 2.007.950,00

30550.10.302.1021.4243 Produção de hemocomponentes à população receptora 11.000,00
3.3.90.47 0102 8.000,00
3.3.90.92 0102 3.000,00

30550.10.303.1021.4311 Repasse do incentivo financeiro da farmácia básica aos municipios 1.243,00
3.3.90.92 0102 1.243,00

31 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 2.680,00

010 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 2.680,00
31010.06.122.1074.2320 Coordenação e manutencão dos serviços administrativos gerais 550,00

3.3.90.92 0100 550,00
31010.06.126.1074.2376 Manutenção de serviços de informática 2.130,00

3.3.90.30 0100 2.130,00

32 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - ENTIDADES VINCULADAS 41.660,00

470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 41.660,00
32470.04.122.1045.4363 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 20.000,00

3.3.90.48 0240 20.000,00
32470.04.122.1045.4436 Manutenção dos serviços de transportes 21.660,00

3.3.90.92 0240 21.660,00

33 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 9.955,00

010 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 9.955,00
33010.20.122.1062.2336 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 4.680,00

3.3.90.46 0100 4.680,00
33010.20.573.1001.1164 Realização da feira de tecnologia agropecuária - AGROTINS 2.275,00

3.3.90.14 0100 2.275,00
33010.20.665.1001.2083 Classificação de produtos de origem vegetal 3.000,00

3.3.90.14 0100 3.000,00

34 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA -ENTIDADES VINCULADAS 1.190.800,00

430 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - ADAPEC 1.113.800,00
34430.20.122.1035.4340 Manutenção de recursos humanos 1.100.000,00

3.1.91.13 0100 1.100.000,00
34430.20.122.1035.4366 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 13.800,00

3.3.90.08 0100 13.800,00

490 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RURALTINS 65.000,00

34490.20.122.1054.4370 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 33.000,00
3.3.90.36 0240 33.000,00

34490.20.606.1004.4203 Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços 32.000,00
3.1.91.13 0100 32.000,00

530 FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - FUNPEC 12.000,00
34530.20.122.1006.4217 Manutenção e estruturação das unidades de serviços de defesa agropecuária 12.000,00

3.3.90.92 0240 12.000,00

37 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 10.000,00

010 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 10.000,00
37010.04.122.1070.2279 Manutenção de recursos humanos 10.000,00

3.1.91.92 0100 10.000,00

38 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - ENTIDADES VINCULADAS 120.899,00

960 AGÊNCIA DE MÁQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS - AGETRANS 120.899,00
38960.04.122.1091.4478 Coordenação e manutenção dos servicos administrativos gerais 25.656,00

3.3.90.91 0100 25.656,00
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38960.26.782.1016.3172 Apoio a capacidade de gerência do transporte - PDRIS 79.243,00
4.4.90.14 4220 79.243,00

38960.26.782.1016.4491 Manutenção das atividades rotineiras das residências 16.000,00
3.3.90.39 0100 16.000,00

39 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 99.000,00

010 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 99.000,00
39010.04.122.1078.2337 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 9.000,00

3.3.90.39 0100 9.000,00
39010.18.541.1010.2096 Criação e consolidação de unidades de conservação 90.000,00

3.3.90.14 0229 15.000,00
3.3.90.39 0229 75.000,00

40 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -
ENTIDADES VINCULADAS 140.400,00

310 INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS 2.000,00
40310.04.122.1051.4358 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 2.000,00

3.3.90.30 0100 2.000,00

330 FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FUEMA 138.400,00
40330.18.542.1010.4149 Gestão, fortalecimento e desenvolvimento institucional 138.400,00

3.3.90.36 0240 3.400,00
4.4.90.30 0240 135.000,00

41 SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.000,00

010 SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.000,00
41010.11.331.1022.2180 Intermediação de mão-de-obra e seguro-desemprego 25.000,00

3.3.90.36 0225 25.000,00

45 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO 25.000,00

010 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 25.000,00
45010.04.122.1067.2365 Administração centralizada de serviços de interesse público 25.000,00

3.3.90.39 0100 25.000,00

59 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 8.700,00

010 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 8.700,00
59010.04.122.1090.2446 Manutenção de recursos humanos 8.700,00

3.1.90.11 0100 1.200,00
3.1.90.13 0100 7.500,00

63 SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 87.500,00

010 SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 87.500,00
63010.16.127.1014.1187 Regularização fundiária de lotes 87.500,00

3.3.90.47 0100 87.500,00
TOTAL 36.618.409,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA DA
DESPEZA FONTE VALOR

09 GOVERNADORIA 202.200,00

020 CASA CIVIL 3.000,00
09020.04.122.1040.2331 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 3.000,00

3.3.90.39 0100 1.500,00
3.3.90.92 0100 1.500,00

030 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS 199.200,00
09030.06.181.1020.1143 Informatização das unidades da Polícia Militar 199.200,00

4.4.90.52 0225 199.200,00

10 GOVERNADORIA - ENTIDADES VINCULADAS 50.200,00

070 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO CBMTO 200,00
10070.06.182.1020.4210 Manutenção do Corpo de Bombeiros 200,00

3.3.90.30 0240 200,00

930 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO - ADTUR 50.000,00
10930.23.122.1036.4343 Manutenção de recursos humanos 50.000,00

3.1.90.11 0100 25.000,00
3.1.90.92 0100 25.000,00

13 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 9.000,00

010 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 9.000,00
13010.04.122.1079.2280 Manutenção de recursos humanos 8.000,00

3.1.91.13 0100 8.000,00
13010.04.122.1079.2325 Coordenação e manutenção dos servicos administrativos gerais 1.000,00

3.3.90.36 0100 1.000,00

18 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ENTIDADES VINCULADAS 120.000,00

370 FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - PROCON 120.000,00
18370.14.422.1031.4213 Manutenção dos núcleos de atendimento 120.000,00

3.3.90.39 0240 120.000,00

19 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO 22.000,00

010 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO 22.000,00

19010.19.122.1063.2315 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 22.000,00
3.3.90.39 0100 21.000,00
3.3.90.49 0100 1.000,00

20 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO- ENTIDADES VINCULADAS 668.330,00

290 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 172.000,00
20290.12.363.1027.4013 Apoio a projetos federais e estaduais da educação profissional 120.000,00

3.3.90.18 0211 120.000,00
20290.12.363.1027.4186 Manutenção da educação profissional 21.000,00

3.3.90.39 0100 21.000,00
20290.12.363.1027.4321 Supervisão, monitoramento e fiscalização das unidades da educação profissional 25.000,00

3.3.90.33 0100 25.000,00
20290.19.573.1029.4130 Fomento às pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação 6.000,00

3.3.90.30 0225 6.000,00

340 FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA - REDESAT 4.330,00
20340.24.722.1018.4462 Produção e promoção de conteúdos jornalísticos, de entretenimento e eventos 4.330,00

3.3.90.33 0240 4.330,00

570 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS 252.000,00
20570.23.122.1057.4344 Manutenção de recursos humanos 251.000,00
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3.1.90.04 0100 20.000,00
3.1.90.13 0100 30.000,00
3.1.90.92 0100 201.000,00

20570.23.122.1057.4369 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 1.000,00
3.3.90.18 0240 1.000,00

610 AGÊNCIA DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE - AEM 240.000,00
20610.04.122.1055.4365 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 140.000,00

3.3.90.37 0225 140.000,00
20610.04.122.1055.4489 Manutenção de recursos humanos 100.000,00

3.1.90.11 0100 50.000,00
3.1.90.13 0100 50.000,00

27 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 23.896.000,00

010 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 23.896.000,00
27010.12.122.1066.2297 Manutenção de recursos humanos 8.500.000,00

3.1.90.04 0101 2.000.000,00
3.1.90.13 0101 2.500.000,00
3.1.90.92 0101 4.000.000,00

27010.12.366.1026.2070 Capacitação dos alfabetizadores 50.000,00
3.3.90.39 0211 50.000,00

27010.12.368.1026.2145 Formação continuada dos professores da educação básica 46.000,00
3.3.90.35 0225 46.000,00

27010.12.368.1026.2200 Manutenção de recursos humanos 15.300.000,00
3.1.90.11 0214 10.000.000,00
3.1.90.13 0214 2.000.000,00
3.1.90.92 0214 1.500.000,00
3.1.90.94 0214 500.000,00
3.1.91.92 0214 1.300.000,00

28 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ENT VINCULADAS 58.000,00

710 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS 58.000,00
28710.04.122.1088.4341 Manutenção de recursos humanos 57.000,00

3.1.90.04 0100 25.000,00
3.1.90.13 0100 5.000,00
3.1.90.92 0100 15.000,00
3.1.90.94 0100 5.000,00
3.1.91.92 0100 7.000,00

28710.04.122.1088.4360 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 1.000,00
3.3.90.39 0100 1.000,00

30 SECRETARIA DA SAÚDE - ENTIDADES VINCULADAS 9.831.085,00

550 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 9.831.085,00
30550.10.122.1073.4330 Manutenção de recursos humanos 635.000,00

3.1.90.04 0102 635.000,00
30550.10.126.1073.4328 Manutenção de serviços de infomática 53.200,00

3.3.90.39 0102 53.200,00

30550.10.128.1021.4466 Qualificação e formação dos trabalhadores do SUS/TO em processos educacionais em
saúde 24.000,00

3.3.90.33 0248 24.000,00

30550.10.301.1021.4464 Promoção das políticas de atenção primária para organizacão das ações e serviços em
saúde 24.000,00

3.3.90.30 0248 21.000,00
3.3.90.39 0248 3.000,00

30550.10.301.1032.4073 Contratualização de serviços de saúde especializado para dependentes químicos 18.000,00
3.3.90.93 0102 18.000,00

30550.10.302.1021.3124 Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde 676.000,00
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4.4.90.51 4219 676.000,00
30550.10.302.1021.4074 Aquisição de serviços de saúde 102.257,00

3.3.90.39 0250 96.685,00
3.3.90.92 0102 5.572,00

30550.10.302.1021.4136 Fortalecimento das ações e serviços a pessoa com deficiência no âmbito do SUS 8.455,00
3.3.90.32 0250 8.455,00

30550.10.302.1021.4206 Manutenção de recursos humanos na atenção especializada ambulatorial e hospitalar 167.421,00
3.1.90.09 0102 2.000,00
3.1.90.11 0102 165.421,00

30550.10.302.1021.4218 Modernização da gestão e gerência hospitalar e ambulatorial própria do Estado 8.110.509,00
3.3.90.14 0250 15.000,00
3.3.90.30 0102 2.007.950,00
3.3.90.30 0250 5.504.000,00
3.3.90.93 0102 583.559,00

30550.10.302.1021.4243 Produção de hemocomponentes à população receptora 11.000,00
3.3.90.39 0102 8.000,00
3.3.90.47 0100 3.000,00

30550.10.303.1021.4311 Repasse do incentivo financeiro da farmácia básica aos municipios 1.243,00
3.3.40.41 0102 1.243,00

31 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 2.680,00

010 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 2.680,00
31010.06.122.1074.2320 Coordenação e manutencão dos serviços administrativos gerais 550,00

3.3.90.14 0100 550,00
31010.06.126.1074.2376 Manutenção de serviços de informática 2.130,00

3.3.90.39 0100 2.130,00

32 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - ENTIDADES VINCULADAS 41.660,00

470 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 41.660,00
32470.04.122.1045.4363 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 20.000,00

3.3.90.92 0240 20.000,00
32470.04.122.1045.4436 Manutenção dos serviços de transportes 21.660,00

3.3.90.30 0240 21.660,00

33 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 9.955,00

010 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 9.955,00
33010.20.122.1062.2336 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 4.680,00

3.3.90.49 0100 4.680,00
33010.20.573.1001.1164 Realização da feira de tecnologia agropecuária - AGROTINS 2.275,00

3.3.90.39 0100 2.275,00
33010.20.665.1001.2083 Classificação de produtos de origem vegetal 3.000,00

3.3.90.39 0100 3.000,00

34 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA -ENTIDADES VINCULADAS 1.190.800,00

430 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - ADAPEC 1.113.800,00
34430.20.122.1035.4340 Manutenção de recursos humanos 1.100.000,00

3.1.90.13 0100 1.100.000,00
34430.20.122.1035.4366 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 13.800,00

3.3.90.33 0100 13.800,00

490 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RURALTINS 65.000,00

34490.20.122.1054.4370 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 33.000,00
3.3.90.37 0240 33.000,00

34490.20.606.1004.4203 Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços 32.000,00
3.1.90.92 0100 32.000,00

530 FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA - FUNPEC 12.000,00
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PORTARIA SEPLAn nº 266/2014, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.

O Secretário do Planejamento e da Modernização da Gestão 
Pública, no uso de suas atribuições e consoante o disposto no art. 42, § 1º,  
incisos I e IV, da Constituição do Estado, e art. 86, da Lei 1.818, de 23 de 
agosto de 2007, resolve:

SUSPENDER, em razão da necessidade dos serviços, 15 (quinze) 
dias das férias legais da servidora VIVIANNE FRANTZ BORGES DA SILVA, 
Operador de Micro/Diretor da Comissão de Licitação Internacional e de 
Comunicação - CDE -VI, matrícula funcional nº 935533, referentes ao 
período aquisitivo de 06.11.2012 a 05.11.2013, previstas para 01.12.2014 
a 15.12.2014, assegurando-lhe o direito de gozá-las em data oportuna e 
não prejudicial ao Serviço Público e a servidora.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA SEPLAn nº 267/2014, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.

O Secretário do Planejamento e da Modernização da Gestão 
Pública, no uso das atribuições dispostas no § 1º do art. 42 da Constituição 
do Estado e de acordo com o disposto no art. 37 da Lei 1.818, de 23.08.2007,

RESOLVE:

Art.1º Designar VIVIANNE FRANTZ BORGES DA SILVA, Operador 
de Micro/Diretor da Comissão de Licitação Internacional CDE -VI, Matricula 
Funcional nº 935533-3 para substituir CÍRIO CAETANO DA SILVA, 
Superintendente de Licitação - SU-03 Matrícula Funcional nº 308034-4 e 
responder pela Superintendência de Licitação no período de 01.12.2014 a 
30.12.2014, em razão de férias do titular.

PORTARIA SEPLAn nº 270, DE 09 DE OUTUBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO 
DA GESTÃO PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, § 1º,  
inciso II, da Constituição do Estado, arts 81 a 87 da Lei nº 8.666/93, 
consoante o dispositivo do Ato nº 468 - NM, de 06 de maio de 2014, e, 
com fulcro no item 19 (das sanções administrativas) exarado no edital do 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 031/2013,

Considerando que a empresa COMERCIAL SANTOS LTDA, 
não cumpriu com as obrigações contratuais, quanto ao fornecimento dos 
materiais de consumo a ela homologada constante da Ata de Registro de 
Preços do Pregão Presencial nº 031/2013, referentes aos contratos firmados 
com a Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública, 
com a Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos - ATR, e com o Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Estado do Tocantins;

Considerando que a empresa COMERCIAL SANTOS LTDA, foi 
devidamente notificada para implementar suas obrigações contratuais, 
conforme notificações constantes nos autos 2012 1301 000122 - SEPLAN, 
2014.34490.00075 - RURALTINS e 2014.38990.000111 - ATR;

Considerando que a empresa COMERCIAL SANTOS LTDA, 
permaneceu inerte quanto às notificações, não obedecendo aos prazos 
ali prescritos;

Considerando as regras descritas no item 19 (das sanções 
administrativas) exaradas no edital do Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº 031/2013.

RESOLVE:

Instaurar processo administrativo sob o nº 2014.13010.000163, em face 
da empresa COMERCIAL SANTOS LTDA, com o objetivo de apurar os 
fatos acima descritos para possíveis aplicações de penalidades, conforme 
procedimentos elencados na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

PORTARIA SEPLAn nº 271, DE 09 DE OUTUBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO 
DA GESTÃO PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, § 1º,  
inciso II, da Constituição do Estado, arts 81 a 87 da Lei nº 8.666/93, 
consoante o dispositivo do Ato nº 468 - NM, de 06 de maio de 2014, e, 
com fulcro no item 19 (das sanções administrativas) exarado no edital do 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 031/2013,

Considerando que a empresa MBS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL 
LTDA, não cumpriu com as obrigações contratuais, quanto ao fornecimento 
dos materiais de consumo a ela homologada constante da Ata de Registro 
de Preços do Pregão Presencial nº 031/2013, referentes ao contrato nº 
02/2014 firmado com a Agência Tocantinense de Regulação, Controle e 
Fiscalização de Serviços Públicos - ATR;

Considerando que a empresa MBS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL 
LTDA, foi devidamente notificada para implementar suas obrigações 
contratuais, conforme notificação constante nos autos 2014.38990.000111 
- ATR;

Considerando que a empresa MBS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL 
LTDA, permaneceu inerte quanto às notificações, não obedecendo aos 
prazos ali prescritos;
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34530.20.122.1006.4217 Manutenção e estruturação das unidades de serviços de defesa agropecuária 12.000,00
3.3.90.30 0240 12.000,00

37 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 10.000,00

010 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 10.000,00
37010.04.122.1070.2279 Manutenção de recursos humanos 10.000,00

3.1.90.92 0100 10.000,00

38 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - ENTIDADES VINCULADAS 120.899,00

960 AGÊNCIA DE MÁQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS - AGETRANS 120.899,00
38960.04.122.1091.4478 Coordenação e manutenção dos servicos administrativos gerais 25.656,00

3.3.90.30 0100 25.656,00
38960.26.782.1016.3172 Apoio a capacidade de gerência do transporte - PDRIS 79.243,00

4.4.90.39 4220 79.243,00
38960.26.782.1016.4491 Manutenção das atividades rotineiras das residências 16.000,00

3.3.90.30 0100 16.000,00

39 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 99.000,00

010 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 99.000,00
39010.04.122.1078.2337 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 9.000,00

3.3.90.30 0100 9.000,00
39010.18.541.1010.2096 Criação e consolidação de unidades de conservação 90.000,00

3.3.90.93 0229 90.000,00

40 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -
ENTIDADES VINCULADAS 140.400,00

310 INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS 2.000,00
40310.04.122.1051.4358 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais 2.000,00

3.3.90.39 0100 500,00
3.3.90.46 0100 1.500,00

330 FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FUEMA 138.400,00
40330.18.542.1010.4149 Gestão, fortalecimento e desenvolvimento institucional 138.400,00

3.3.90.39 0240 3.400,00
4.4.90.51 0240 135.000,00

41 SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.000,00

010 SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.000,00
41010.11.331.1022.2180 Intermediação de mão-de-obra e seguro-desemprego 25.000,00

3.3.90.39 0225 25.000,00

45 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO 25.000,00

010 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ 25.000,00
45010.04.122.1067.2365 Administração centralizada de serviços de interesse público 25.000,00

3.3.90.35 0100 25.000,00

59 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 8.700,00

010 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 8.700,00
59010.04.122.1090.2446 Manutenção de recursos humanos 8.700,00

3.1.90.96 0100 8.700,00

63 SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 87.500,00

010 SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 87.500,00
63010.16.127.1014.1187 Regularização fundiária de lotes 87.500,00

3.3.90.14 0100 1.000,00
3.3.90.30 0100 500,00
3.3.90.36 0100 76.000,00
3.3.90.39 0100 10.000,00

TOTAL 36.618.409,00
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Considerando as regras descritas no item 19 (das sanções 

administrativas) exaradas no edital do Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº 031/2013.

RESOLVE:

Instaurar processo administrativo sob o nº 2014.13010.000163, em face da 
empresa MBS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, com o objetivo de 
apurar os fatos acima descritos para possíveis aplicações de penalidades, 
conforme procedimentos elencados na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Terceiro Aditivo ao Contrato nº 07/2011
PROCESSO N°: 2011 1301 000056
CONTRATO Nº: 07/2011
CONTRATANTE: Secretaria do Planejamento e da Modernização da 
Gestão Pública
CONTRATADA: IMPRENSA NACIONAL
OBJETO: Prorrogação do contrato por mais dose meses visando a 
continuidade da prestação dos serviços de publicação de avisos de licitação 
no Diário Oficial da União
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Dotação Orçamentária 04.122.1079.2325, 
Natureza de Despesa 33.90.39, Fonte 0100666666
VIGÊNCIA: Até 14/07/2015
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2014
SIGNATÁRIOS: Joaquim Carlos Parente Junior - SEPLAN
Jorge Luiz Alencar Guerra - Rep. Contratada.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
E INDIRETA

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔnICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

COMPRASnET nº 068/2014

Considerando que o julgamento da licitação é MENOR PREÇO 
POR ITEM e com base no Decreto n° 4.846/2013 do Governador do Estado 
do Tocantins, fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a Ata de Registro de 
Preços, do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
COMPRASNET n° 068/2014 da SECRETARIA DA FAZENDA, aos preços 
da empresa abaixo relacionada e classificada no certame e demais 
discriminações, constante em sua Proposta de Preços, anexada aos autos:

Empresa: O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA-ME
CNPJ: 10.638.290/0001-57

ITEM QTD UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 200 UNID Kit (Token + Certificação) SERASA 385,00 77.000,00
VALOR TOTAL 77.000,00

01. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Prazo de validade

a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso III do 
§3o do art. 15 da Lei Federal 8.666/1993.

1.2. Do local e prazo de entrega

a) O prazo de entrega será de até de 10(dez) dias contados do 
recebimento da Nota de Empenho.

b) Os materiais deverão ser entregues no Palácio Rio Tocantins, 
situado na Praça dos Girassóis, s/n°, Centro, Palmas - TO, CEP: 77.000-00, 
no horário das 8hs às 12hs às 14hs às 18hs, em dias úteis.

1.3. Condições para Contratação:

a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá o 
prazo de até 05 (cinco) dias para retirar a Nota de empenho, e/ou assinar 
o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da 
Administração, por igual período e em uma vez, desde que ocorra motivo 
justificado.

b) 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.

c) As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes.

d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao quíntuplo 
do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.

e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro 
de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme art. 19 do 
Decreto 4.846/2013.

1.4. Condições de Pagamentos:

O pagamento será efetuado até 30 dias, após a entrega do objeto, 
com certidão expedida pelo Setor de Compras da SECRETARIA DA 
FAZENDA de que o(s) material(is) está(ão) em perfeitas condições de uso.

1.5. Das Assinaturas:

Assinam o presente Ata de Registro de Preços, a empresa abaixo 
discriminada, através de seu representante credenciado no certame, 
juntamente com a Pregoeira e o Secretário da SECRETARIA DA FAZENDA.

Palmas - TO, 15 de outubro de 2014.

MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA
Pregoeira

MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES
Secretário

Empresa: O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA-ME

AVISO DE LICITAÇÃO

A SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES da SECRETARIA DO 
PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, torna 
público que fará realizar as licitações abaixo, maiores informações poderão 
ser obtidas pelos fones 0--63 3212-4536, 3212-4541, 3212-4543 e 3212-
4549 ou no guichê da SGL.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 248/2014. 
Abertura dia 04.11.2014 às 15h30min (Horário de Brasília), visando à 
aquisição de material permanente (cadeira fixa office, cadeira executiva e 
etc) para atender as necessidades da SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, 
Proc. 00.309/1701/2014.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 146/2014. 

Abertura dia 04.11.2014 às 17h00min (Horário de Brasília), visando à 
aquisição de material permanente (refrigerador, condicionador de ar e 
purificador de ar) para atender as necessidades da SECRETARIA DA 
SEGURANÇA PÚBLICA, Proc. 00.483/3100/2014.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO TO IGEPREV Nº 010/2014. 
Abertura dia 03.11.2014 às 14h30min (Horário local), visando à aquisição 
de veículos para atender as necessidades do INSTITUTO DE GESTÃO 
PREVIDENCIÁRIA, Proc. 00.139/2483/2014.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 335/2014. 
Abertura dia 03.11.2014 às 11h00min (Horário de Brasília), visando à 
aquisição de material de consumo (órtese e prótese) para atender as 
necessidades da SECRETARIA DA SAÚDE, Proc. 01.721/3055/2014.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014. Abertura dia 
30.10.2014 às 14h30min (Horário local), visando à aquisição de material 
de consumo para atender as necessidades da AGÊNCIA DE MÁQUINAS 
E TRANSPORTES, Proc. 00.480/3896/2014.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 189/2014. 
Abertura dia 03.11.2014 às 09h30min (Horário de Brasília), visando 
à aquisição de serviços (contratação de empresa especializada para 
seleção e contratação de profissionais) para atender as necessidades da 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, Proc. 00.789/3100/2014.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET Nº 
301/2014. Abertura dia 04.11.2014 às 11h00min (Horário de Brasília), 
visando à aquisição de material gráfico para atender as necessidades 
da SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Proc. 
00.332/4100/2014.

DISPONÍVEL NO SITE www.sgl.to.gov.br.

Palmas, 16 de outubro de 2014.

MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA
Pregoeira

SECRETARIA DA SAÚDE
Secretário: LUIz AnTOnIO DA SILVA FERREIRA

PORTARIA/SESAU nº 1276, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, 
designada pelo Ato Governamental de nº. 1.958 - NM, publicado no Diário 
Oficial do Estado nº. 3.730, de 09/10/2012, consoante no disposto no art. 
42, § 1º, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado.

Considerando a necessidade de contratação emergencial de 
empresa especializada na realização de exames laboratoriais de Análises 
Clínicas para atendimento dos pacientes (internos e ambulatoriais) do 
Hospital Regional de Augustinópolis e referenciados;

Considerando que o Hospital Regional de Augustinópolis não 
possui estrutura própria de serviço de apoio ao diagnóstico e tratamento, 
bem como para manutenção e atendimento correspondente a necessidade 
do usuário SUS.

Considerando a Justificativa do Gestor da Pasta, às fls. 142/145;

Considerando, ainda, Parecer Jurídico CCT nº. 500/2014, 
Homologado pelo Despacho nº 1334/2014, nos quais há manifestação 
favorável à contratação direta por Dispensa de Licitação da empresa 
LABORATÓRIO SANTA MARIA - LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
MIMORINA LTDA;

RESOLVE:

Dispensar a realização de Procedimento Licitatório, nos termos do artigo 24, 
inciso IV, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, visando à contratação da 
empresa LABORATÓRIO SANTA MARIA - LABORATORIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS MIMORINA LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 00.803.601/0001-32, para 
aquisição dos serviços de Exames Laboratoriais de Patologia Clínica para 
o Hospital Regional de Augustinópolis e referenciados, no valor total de R$ 
123.820,64 (cento e vinte e três mil oitocentos e vinte reais e sessenta e 
quatro centavos), conforme Processo Administrativo nº. 2014.3055.003196.

PORTARIA/SESAU nº 1278, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, designado pelo Ato 
Governamental de nº. 581 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº 
4.134, de 26/05/2014, no uso de suas atribuições, consoante o disposto 
no art. 42, § 1º, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado do Tocantins, 
considerando a necessidade de racionalizar, controlar e conter gastos da 
máquina pública,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam suspensos até 31 de dezembro do corrente ano os 
atos que impliquem em despesas como:

I - aumento na folha de pessoal;

II - viagens para cursos, visitas técnicas, congressos ou eventos 
congêneres, que acarretem ônus para Estado, principalmente, com recursos 
do tesouro;

III - novas assinaturas ou renovação de assinaturas de jornais, 
revistas e periódicos;

IV - concessão de férias e licença para tratamento de interesse 
particular, quando implicar em custo de substituição;

V - transferências e repasses de recursos e novos repasses de 
recursos fundo a fundo a municípios, a não ser os de previsão constitucional;

VI - transferências e repasses, contribuições financeiras ou 
subvenções a entidades privadas, tais como associações, instituições 
filantrópicas, e demais organizações sem fins lucrativos, com recursos do 
tesouro;

VII - novos procedimentos instaurados para a contratação direta, 
nas hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação, bem como novas 
licitações para compra de materiais, bens, contratação obras e serviços, 
a não ser, para ações de recursos de convênios, abastecimento da rede 
hospitalar e demandas judiciais, que necessitem de finalização neste 
exercício financeiro;

VIII - celebração de quaisquer novos contratos, convênios ou 
instrumentos congêneres, bem como a firmatura de termos aditivos a eles 
relacionados, que impliquem em aumento de despesa;

Parágrafo Único - Serviços essenciais de segurança à saúde 
excetuam-se do alcance dessas medidas restritivas e ainda, as ações 
constantes de projetos ou programas custeados com recursos da União 
ou de entidades financeiras nacionais ou internacionais.

Art. 2º Ficam restringidas:

a) as ligações dos telefones fixos da Secretaria da Saúde para 
telefone móvel (celular);

b) as ligações interurbanas de telefones fixos, podendo ser 
realizadas somente após a autorização do Diretor da área.

Art. 3º Racionalizar despesas sem prejudicar a prestação dos 
serviços essenciais, devendo ainda estabelecer mecanismos para reduzir 
despesas com:

I - pagamento de tarifas de energia elétrica, água e telefone;

II - gastos com material de consumo, suprimentos de informática 
e congêneres;

III - combustível e manutenção de veículos.

Art. 4º O secretário poderá autorizar exceções a estas instruções 
se os motivos expostos não comprovarem prejuízo ao interesse público, 
contudo terão que demonstrar disponibilidade orçamentário - financeira 
para a execução, necessitando evidenciar no caso de despesa nova, que 
a mesma é adequada às Leis de Responsabilidade Fiscal, de Diretrizes 
Orçamentárias e Plano Plurianual e indicar a origem objetiva dos recursos.

Art. 5º Incumbe à Subsecretaria de Administração adotar as 
providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA/SESAU/nº 1279, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

Disciplina a prescrição de Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais - OPME não cobertos pelo Sistema Único de 
Saúde - SUS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, designado pelo Ato 
Governamental de nº. 581 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº. 
4.134, de 26/05/2014, no uso de suas atribuições, consoante o disposto 
no art. 42, § 1º, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado do Tocantins,

CONSIDERANDO que as políticas do SUS para o planejamento 
das ações e serviços de saúde são elaboradas com fundamentação na 
medicina baseada em evidências científicas que fundamenta a indicação 
da OPME;

CONSIDERANDO a necessidade de dar prioridade a utilização 
das políticas públicas disponíveis no Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO que é vedado ao profissional da saúde 
requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos;

CONSIDERANDO o que determina o art. 19T da Lei n. 8.080/90 que 
expressa a vedação, em todas as esferas de gestão do SUS, do pagamento, 
ressarcimento ou reembolso de medicamento, produto e procedimento 
clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

CONSIDERANDO o que dispõe o Código de Ética Médica que 
contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício 
de sua profissão;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 7.646/2011 que 
dispõe sobre o processo administrativo para incorporação, exclusão e 
alteração de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde - SUS, 
e dá outras providências;

CONSIDERANDO o 2º enunciado aprovado no IV Fórum Estadual 
do Judiciário para a Saúde - CNJ que preconiza que não se recomenda o 
deferimento de pedido de procedimentos médicos, medicamentos, órtese, 
prótese e materiais especiais - OPME, não aprovados na ANVISA e/ou no 
CFM, exceto aqueles que a Lei isente de registro, observado o princípio 
da razoabilidade.

RESOLVE:

Art. 1º A solicitação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais 
- OPME não cobertos pelo SUS destinados a pacientes dos Hospitais 
Regionais do Estado do Tocantins, só serão objeto de compra caso venham 
acompanhados de justificativa do médico solicitante, atestada ainda por 
dois outros profissionais especialistas e ciência do Diretor Geral da unidade 
hospitalar.

Parágrafo Único - A justificativa técnica deverá demonstrar a 
necessidade de utilização da OPME descrevendo de forma clara e objetiva 
suas características que a diferencia do material ofertado pelo SUS, 
sem a indicação de marcas, assim como a justificativa do procedimento, 
observadas as práticas cientificamente reconhecidas e as legislações 
vigentes.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

PORTARIA/SESAU nº 1286, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, 
designado pelo Ato Governamental de nº. 581 - NM, publicado no Diário 
Oficial do Estado nº. 4.134, de 26/05/2014, consoante no disposto no art. 42,  
§ 1º, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado.

Considerando a necessidade de contratação emergencial 
de empresa especializada para execução de serviços de coleta, 
acondicionamento, tratamento, transporte e disposição final de resíduos 
de serviços de saúde (RSS), no município de Gurupi-TO, para 03 (três) 
estabelecimentos assistenciais de saúde;

Considerando a Justificativa do Gestor da Pasta, às fls. 545;

Considerando Parecer Jurídico CCT nº. 501/2014 e Despacho 
Homologatório nº. 1339/2014, exarados pela Assessoria Jurídica da 
Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, nos quais há manifestação 
favorável à contratação direta por Dispensa de Licitação da empresa 
DANTAS E CAVALCANTE LTDA.

RESOLVE:

Dispensar a realização de Procedimento Licitatório, nos termos do 
artigo 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, visando à 
contratação da empresa DANTAS E CAVALCANTE LTDA., inscrita no 
CNPJ Nº. 01.897.642/0001-06, para execução de serviços de coleta, 
acondicionamento, tratamento, transporte e disposição final de resíduos 
de serviços de saúde (RSS), no valor total de R$ 772.087,14 (setecentos 
e setenta e dois mil e oitenta e sete reais e quatorze centavos), conforme 
Processo Administrativo nº. 2014.3055.002859.

TERMO DE RECOnHECIMEnTO DE DESPESA

O Estado do Tocantins, por intermédio da Secretaria de Saúde 
- SESAU/TO., inscrita no CNPJ nº. 25.053.117/0001-64, neste ato 
representado pelo Sr. LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA, brasileiro, 
casado, odontólogo, portador da C. I. nº. MG-2.864.975 SSP/MG, inscrito 
no CPF nº. 062.826.648-02, residente e domiciliado na 204 SUL, AL. 11, 
HM 03, APTº. 1304, CEP: 77.020-480, em Palmas - TO, designado pelo Ato 
Governamental de nº. 1.958 - NM, publicado no Diário Oficial do Estado nº. 
3.730 em 09/10/2012, adiante designada simplesmente devedora, celebra 
o presente instrumento, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A devedora reconhece expressamente, na 
forma do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/64 C/C art. 1º. Do Decreto nº. 
62.115/68 e parágrafo único do art. nº. 59 da Lei nº 8.666/93, que deve a 
empresa: THAIS SILVA CUNHA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.822.584/0001-20,  
a importância de R$ 143.500,00 (cento e quarenta e três mil e quinhentos 
reais), visando o pagamento dos recibos anexados aos autos, com 
período total de 25/04/2014 a 25/08/2014, referente à locação de imóvel 
para armazenamento dos materiais e medicamentos que servirão para os 
Hospitais Regionais do Estado. Processo nº. 2014/3055/003597.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas 
para dirimir qualquer litígio.

Palmas/TO, 10 de outubro de 2014.

EXTRATO DO COnTRATO nº 310/2014

PROCESSO: 2014 3055 002859
CONTRATO: 310/2014
CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
CONTRATADA: DANTAS & CAVALCANTE LTDA
OBJETO: TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 
ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
VALOR: R$ 772.087,14 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL E 
OITENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1021.4218
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
FONTE: 102
VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TEM SUA VIGÊNCIA POR 180 
(CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, 
VEDADA QUALQUER PRORROGAÇÃO DO MESMO.
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2014
SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA P/ CONTRATANTE
DANTAS & CAVALCANTE LTDA P/ CONTRATADA
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EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO COnTRATO nº 22/2013

PROCESSO: 2013 30550 003575
TERMO ADITIVO: 2º
CONTRATO: 22/2013
CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
CONTRATADA: ROCHA DOURADO & SILVA LTDA
OBJETO: TEM POR OBJETO ACRESCER AO CONTRATO N° 22/2013 O 
EQUIVALENTE A 21,43% (VINTE E UM VÍRGULA QUARENTA E TRÊS 
POR CENTO)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.305.1021.4276
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
FONTE: 251
DATA DA ASSINATURA: 10/10/2014
SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA P/ CONTRATANTE
ROCHA DOURADO & SILVA LTDA P/ CONTRATADA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO COnTRATO nº 313/2012

PROCESSO: 2013 30550 002542
TERMO ADITIVO: 2º
CONTRATO: 313/2012
CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
CONTRATADA: SANTANA E ABREU LTDA.
OBJETO: TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA 
DO CONTRATO Nº 313/2012 NOS TERMOS DO INC II DO ARTIGO 57 
DA LEI Nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.1073.4373
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
FONTE: 102
DATA DA ASSINATURA: 15/10/2014
SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA P/ CONTRATANTE
SANTANA E ABREU LTDA. P/ CONTRATADA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO COnTRATO nº 124/2012
REPUBLICADO POR InCORREÇÃO

PROCESSO: 2012 30550 002542
TERMO ADITIVO: 2º
CONTRATO: 124/2012
CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
CONTRATADA: F. F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA.
OBJETO: TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA 
DO CONTRATO Nº 124/2012 NOS TERMOS DO INC II DO ARTIGO 57 
DA LEI Nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.305.1021.4276
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
FONTE: 251
DATA DA ASSINATURA: 27/02/2014
SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA P/ CONTRATANTE
F. F CONTROLE E CERTIFICAÇÕES LTDA. P/ CONTRATADA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO COnTRATO nº 222/2012

PROCESSO: 2013 3055 002618
TERMO ADITIVO: 2º
CONTRATO: 222/2014
CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
CONTRATADA: VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA
OBJETO: TEM COMO OBJETO À ALTERAÇÃO DA “CLÁUSULA 
PRIMEIRA-DO OBJETO, NONA - DO VALOR E DA CLAUSULA DÉCIMA 
QUARTA - DA VIGÊNCIA”, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
1. DISPONIBILIZAR O FORNECIMENTO DE 02 FONTES RADIOATIVAS 
DE IRÍDIO E PEÇAS DO AFTERLOADER/ROBÔ.
2. ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO Nº. 222/2012 EM 5,3265% 
(CINCO VÍRGULA TRINTA E DOIS POR CENTO), PASSANDO O SEU 
VALOR TOTAL PARA R$ 55.128,31 (CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E 
VINTE E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) EM SEIS PARCELAS 
DE R$ 9.188,05 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA; E MAIS U$ 10.000,00 (DEZ MIL DÓLARES AMERICANOS 
CPT - COM FRETE INTERNACIONAL PRÉ-PAGO) REFERENTE À 
AQUISIÇÃO DAS FONTES DE IRÍDIO.
3. FICA O CONTRATO PRORROGADO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, 
PASSANDO A VIGÊNCIA A SER DE 19/09/2014 ATÉ 19/03/2015;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1021.4218
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
FONTE: 250
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2014
SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA P/ CONTRATANTE
VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA P/ CONTRATADA

EXTRATO DO COnTRATO nº 293/2014

PROCESSO: 2014 3055 003196
CONTRATO: 293/2014
CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
CONTRATADA: LABORATÓRIO SANTA MARIA - LABORATÓRIO DE 
ANALISES CLÍNICAS MIMORINA LTDA
OBJETO: TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO 
SERVIÇO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DE PATOLOGIA CLÍNICA.
VALOR: R$ 765.619,44 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO 
MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO 
CENTAVOS)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1021.4074
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
FONTE: 102/250
VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA 180 DIAS, A PARTIR DA DATA 
DE SUA ASSINATURA, VEDADA SUA PRORROGAÇÃO
DATA DA ASSINATURA: 15/10/2014
SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA P/ CONTRATANTE
LABORATÓRIO SANTA MARIA - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS 
MIMORINA LTDA P/CONTRATADA

EXTRATO DO COnTRATO nº 299/2014

PROCESSO: 2013 3055 003759
CONTRATO: 299/2014
CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
CONTRATADA: CTO-CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA-ME
OBJETO: TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE ÓRTESES 
E PRÓTESES (CALÇADOS ANATÔMICOS, CALÇADOS ORTOPÉDICOS 
E OUTROS) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS.
VALOR: R$ 52.724,10 (CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE 
E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1021.4136
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.32
FONTE: 250
VIGÊNCIA: ADSTRITA AOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
DATA DA ASSINATURA: 08/10/2014
SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA P/ CONTRATANTE
CTO-CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPEDICA LTDA-ME P/CONTRATADA

EXTRATO DO COnTRATO nº 309/2014

PROCESSO: 2013 3055 002614
CONTRATO: 309/2014
CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
CONTRATADA: VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA
OBJETO: TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O 
EQUIPAMENTO DE BRAQUITERAPIA E ONCOLOGIA
VALOR: US$ 2.538,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO 
DÓLARES)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1021.4218
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30
FONTE: 250
VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA ADSTRITA AOS DOS 
RESPECTIVOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, A PARTIR DA DATA DE 
SUA ASSINATURA
DATA DA ASSINATURA: 23/10/2014
SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA P/ CONTRATANTE
VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA P/ CONTRATADA

COMISSÃO DE SELEÇÃO

EDITAL nº 184, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014.

DIVULGA O RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO 
DE SELEÇÃO PARA DISCENTES DO CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO EM METODOLOGIAS ATIVAS 
DA ESCOLA TOCANTINENSE DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE DR. GISMAR GOMES.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, no uso de suas 
atribuições, consoante competência disposta na Portaria SESAU/TO Nº 
525, de 13 de Maio de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado N°4.129, 
de 19 de Maio de 2014, torna pública a divulgação do resultado provisório 
do Processo Seletivo para discentes do Curso de Aperfeiçoamento em 
Metodologias Ativas da Escola Tocantinense do Sistema Único de Saúde 
Dr. Gismar Gomes, conforme relação a seguir:
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Candidato Nota Categoria Classificação
Neyla Nubia Sardinha Benedito 77.4 Estadual 1
Rosimeire Rodrigues de Menez 74 Estadual 2
Liana Barcelar Evangelista 68 Estadual 3
Antônio Carlos Pereira Santiago 67 Estadual 4
Edilene Borges Marinho 66.3 Estadual 5
Célia Pereira da Mata 64 Estadual 6
Laudecy Alves do Carmo Soares 62 Estadual 7
Romira Aires Correira 61 Estadual 8
Janaína Cardoso Lira Machado 60.5 Estadual 09
Aline Andrea de Sousa Santos 60 Estadual 10
Myrthes Sales da Luz Lima 59.5 Estadual 11
Verônica Araújo Silva 59 Estadual 12
André Henrique Ribeiro 56 Estadual 13
Sirlene Borges Damasceno 55 Estadual 14
Renan Colossi 54 Estadual 15
Sílvia Maria Soares Carvalho Sant Ana 53.8 Estadual 16
Marudiney Brasil Cesar Rodrigues 53 Estadual 17
Cleide Alves de Faria Assis 50 Estadual 18
Carmem Odete Ferreira de Oliveira 46 Estadual 19
Maria Cleide Oliveira dos Santos 43 Estadual 20
Máyra Symone Ribeiro Pereira Santos 42 Estadual 21
Neiva da Costa Santos 41.2 Estadual 22
Karine Vasconcelos Santos 40.5 Estadual 23
Áurea Luzia Paes Martins 40.4 Estadual 24

Servidor Municipal de Gurupi Nota Classificação
Marcos Cezar Cordioli 61 1
Elen Alves de Souza 59.2 2

Servidor Municipal de Augustinópolis Nota Classificação
Helenilva Custodio de Melo 58.3 1
Cicera de Jesus Gomes Souza 57 2

Servidor Municipal de Porto Nacional Nota Classificação
Gilian Cristina Barbosa 53 1
Lays Feitoza dos Reis 44 2

Vagas Remanescentes Nota Município
Maria Jacirleine Brito da Silva 58 Gurupi 
Geane do Carmo Sales 39.6 Palmas
Thayse Fernanda Silva Gomes 39 Palmas
Narciana da Silva Araújo Tedesco 38.3 Palmas 
Maria Goret Lima Sodré dos Santos 34 Santa Maria 
Kelma de Souza França 31 Santa Maria

Não houve inscritos
Municipios Nº de vagas
Araguaína 02
Guaraí 02
Palmas 02
Paraíso 02
Dianópolis 02

Jossana Ribeiro da Silva
Presidente da Comissão

SECRETARIA DO TRABALHO 
E DA ASSISTÊnCIA SOCIAL
Secretário: RAIMUnDO WILSOn ULISSES SAMPAIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE COnTRATO

Processo nº: 2012 4100 00123
Contrato nº: 041/2012
Aditivo: 3º
Contratante: Governo do Estado do Tocantins
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social
Contratada: Oi S/A
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e valor do Termo de Contrato n.º 
041/2012 nos termos do inc. II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
Valor: R$ 596.181,60 (quinhentos e noventa e seis mil cento e oitenta e um 
reais e sessenta centavos).
Dotação Orçamentária: 41010.08.122.1080.23270000, Elemento de 
Despesa 33.90.39, Fonte de Recurso 0100666998.
Data da assinatura: 15/10/2014
Vigência: 18/10/2014 a 17/10/2015
Signatários: Raimundo Wilson Ulisses Sampaio - Contratante
Eduardo Paranagua Lima - Procurador da Contratada
Alexandre Márcio Ferraz de Lima - Procurador da Contratada
Fiscal do Contrato: Antônio Rodrigues da Silva
Matrícula nº: 1185748

ADAPEC
Presidente: MARCELO AGUIAR InOCEnTE 

PORTARIA nº 368, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.

O Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 
Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o Regulamento, aprovado 
pelo Decreto nº 3.481, de 1º de setembro de 2008 c/c parágrafo único do 
art. 86, da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º DETERMINAR a fruição das férias do servidor MAX VIEIRA 
GONÇALVES, Inspetor de Defesa Agropecuária, n° funcional 11148080-2,  
referente ao período aquisitivo 2013/2014, suspensas pela Portaria nº. 
298, de 13 de agosto de 2014, no período de 06/10/2014 a 04/11/2014, 
30 (trinta) dias.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA nº 369, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.

O Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 
Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o Regulamento, aprovado 
pelo Decreto nº 3.481, de 1º de setembro de 2008 c/c parágrafo único do 
art. 86, da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º DETERMINAR a fruição das férias da servidora TAANY 
PATRIK RODRIGUES OLIVEIRA, Assessoramento Direto, FAS - 1, n° 
funcional 109220-5, referente ao período aquisitivo 2013/2014, suspensas 
pela Portaria nº 293, de 11 de agosto de 2014, no período de 13/10/2014 
a 22/10/2014, 10 (dez) dias.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA nº 370, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.

O Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 
Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o Regulamento, aprovado 
pelo Decreto nº 3.481, de 1º de setembro de 2008 c/c art. 86 da Lei nº 
1.818, de 23 de agosto de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER, por necessidade do serviço, a fruição das 
férias referente ao período aquisitivo 2013/2014, da servidora MERCILANE 
MOTA DE SANTANA, Inspetora de Defesa Agropecuária, nº funcional 
840911-1, no período de 01/10/2014 a 30/10/2014, 30 (trinta) dias, 
assegurando-lhe o direito de fruí-las em data oportuna.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA nº 371, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.

O Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 
Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o Regulamento, aprovado 
pelo Decreto nº 3.481, de 1º de setembro de 2008 c/c art. 86 da Lei nº 
1.818, de 23 de agosto de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER, por necessidade do serviço, a fruição das 
férias referente ao período aquisitivo 2012/2013, da servidora RITA DE 
CÁSSIA RODRIGUES AGUIAR, Inspetora de Defesa Agropecuária, nº 
funcional 625519-3, no período de 01/10/2014 a 30/10/2014, 30 (trinta) 
dias, assegurando-lhe o direito de fruí-las em data oportuna.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA nº 372, DE 03 DE OUTUBRO DE 2014.

O Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 
Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o Regulamento, aprovado 
pelo Decreto nº 3.481, de 1º de setembro de 2008 c/c art. 86 da Lei nº 1.818, 
de 23 de agosto de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER, por necessidade do serviço, a fruição 
das férias referente ao período aquisitivo 2013/2014, do servidor HÉLIO 
DINARTE SOARES DA SILVA, Inspetor de Defesa Agropecuária, nº 
funcional 777850-7, no período de 01/10/2014 a 15/10/2014, 15 (quinze) 
dias, assegurando-lhe o direito de fruí-las em 01/12/2014 a 15/12/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA nº 373, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014.

O Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 
Tocantins, no uso de sua atribuição e consoante o disposto no art. 2º, Inciso 
XI, c/c art. 25º, Inciso III do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.481, 
de 1º de setembro de 2008 e art. 37, § 1º e 2º da Lei nº 1.818, de 23 de  
agosto de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor GUSTAVO DAMASCENO, nº. 
funcional 1031775-1, para responder pela Supervisão Técnica Vegetal de 
Paraíso do Tocantins durante o período de licença maternidade de sua titular 
Francisca Wilma Neide de Lima, nº funcional 569565-1, compreendido entre 
24/09/2014 a 15/03/2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 24 de setembro de 2014.

PORTARIA nº 375, DE 08 DE OUTUBRO DE 2014.

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 do Decreto nº 3.481, de 1º de  
setembro de 2008, c/c art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado 
e, ainda, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento de fiscal 
para todos os contratos públicos;

CONSIDERANDO que os atos de gestão devem sempre ser 
fiscalizados;

RESOLVE:

Art. 1o Designar a servidora REGINA GONÇALVES BARBOSA, 
matrícula funcional nº 922731-3, como titular, para exercer o cargo de fiscal 
do seguinte contrato:

1) Contrato nº. 53/2014 e seus aditivos, vinculado ao processo 
nº 2013.34430.002434, firmado com a empresa LABORATÓRIO DE 
BIOPRODUTOS LTDA, CNPJ nº 12.655.020/0001-80.

Art. 2º São atribuições do Fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato;

II - anotar em registro próprio as irregularidades encontradas, as 
providências que determinou e o resultado das medidas tomadas;

III - opinar sobre oportunidade e conveniência de aditamento 
contratual;

IV - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob 
sua responsabilidade;

V - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 
ultrapassado do previsto;

VI - Informar à unidade de programação orçamentária e financeira, 
até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações financeiras não liquidadas 
no exercício, visando a obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição 
de saldos de empenho à conta de restos a pagar;

VII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício o pedido de 
empenhamento para os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Art. 3° Designar o servidor CESAR ROMERO BARBOSA BUCAR, 
matrícula funcional nº 973911-2, como suplente, pelo acompanhamento e 
fiscalização do citado contrato, nos impedimentos e afastamentos legais 
do titular.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura

PORTARIA n° 376, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.

O Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 
Tocantins - ADAPEC/TOCANTINS no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 2º, do Regimento Interno, aprovado pelo do Decreto nº 3.481, de 1º de  
setembro de 2008, c/c art. 42, § 1º da Constituição do Estado e, 
Considerando os dispositivos da Lei Estadual n° 2.538, de 16 de dezembro 
de 2011, que institui o Plano Plurianual do Estado do Tocantins para o 
período de 2012-2015;

Considerando os dispositivos da Lei Estadual n° 2.678, de 20 de 
dezembro de 2012, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do 
Tocantins para o exercício de 2013;

Considerando os dispositivos da Instrução Normativa nº 001, 
de 04 de abril de 2012, que dispõe sobre as atribuições dos servidores 
responsáveis pelo Plano Plurianual 2012-2015 e pelos Orçamentos Anuais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores responsáveis pelo Plano Plurianual 
2012-2015 e pelo Orçamento Anual, referente ao exercício de 2014, a 
cargo desta Agência de Defesa Agropecuária, na forma de Anexo Único 
a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO À PORTARIA ADAPEC N° 376/2014

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SERVIDOR RESPONSÁVEL MATRÍCULA CARGO

Titular: Flávia da Silva Melo 723062-2 Coordenador de 
Planejamento

Suplente: Eliene da Silva 
Santos 919941-2 Economista

N° AÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL MATRÍCULA CARGO

0115

Promover o sistema de defesa, inspeção 
e sanidade animal, garantindo a oferta de 
produtos dentro dos padrões de sanidade, 
e sua comercialização com a qualidade 
necessária para o consumo final, prevenindo, 
controlando e/ou erradicando enfermidades 
infectocontagiosas, carenciais e parasitárias 
do rebanho.

Titular: Leila Cristina Goulart 
Damacena Pessoa 971215-1

Diretora de Defesa de 
Inspeção, e Sanidade 
Animal.

Suplente: Keyte Moreira 
Pimentel Alves 895936-4 Coordenadora de Sanidade 

Animal

N° AÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL MATRÍCULA CARGO

4119
Fiscalização do comércio de insumos, 
eventos e do trânsito de animais, - produtos 
e subprodutos

Titular: Marne Noleto Sales 881147-2 Inspetor de Defesa 
Agropecuária

Suplente: Roberta Borges 
Arantes 43208-3 Inspetor de Defesa 

Agropecuária

4125 Fiscalização e inspeção em estabelecimentos 
de produtos e subprodutos de origem animal

Titular: Joseanne Cademartori 
Lins 1181530-4 Supervisora de inspeção 

animal

Suplente: Michelly Shuailla 
Antunes de Freitas 772085-2 Inspetor de Defesa 

Agropecuária

4303 Realização de controle sanitário das doenças 
dos animais de produção

Titular: Leila Cristina Goulart 
Damacena Pessoa 971215-1

Diretora de Defesa de 
Inspeção, e Sanidade 
Animal.

Suplente: Jakeline Almeida 
Lemos Vernier 900970-3 Inspetor de Defesa 

Agropecuária

4189 Manutenção da rede de laboratórios da Adapec

Titular: Mary Jane Nascimento 
Nunes Abreu 774227-1 Inspetor de Defesa 

Agropecuária

Suplente: Marina Rodrigues 
de Moura 1153200-3 Inspetor de Defesa 

Agropecuária
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N° OBJETIVO RESPONSÁVEL MATRÍCULA CARGO

0116 Promover e manter a sanidade vegetal, bem 
como a qualidade dos insumos agrícolas.

Titular: Luís Henrique Froes 
Michelin 777976-3

Diretor de Defesa de 
Inspeção e Sanidade 
Vegetal

Suplente: Lidiana Lira Vieira 895584-1 Supervisor de Sanidade 
Vegetal

N° AÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL MATRÍCULA CARGO

4242
Prevenção, controle e/ou erradicação 
de pragas dos vegetais com importância 
econômica

Titular: Lidiana Lira Vieira 895584-1 Supervisor de Sanidade 
Vegetal

S u p l e n t e :  R a i m u n d o 
Agostinho Mariano 149254-2 Inspetor de Defesa 

Agropecuária

4325 Vigilância e fiscalização do trânsito de vegetais, 
seus produtos e insumos

Titu lar :  Marcio da Cruz 
Assunção 809382-1 Inspetor de Defesa 

Agropecuária

Suplente: Ronivon Martins 
Fonseca 780203-1 Inspetor de Defesa 

Agropecuária

4120 Fiscalização do Comércio de sementes e 
mudas do Estado

Titular: Ingergleice Machado 
de Oliveira Abreu 832136-5 Chefe de Divisão de 

Inspeção Vegetal

Suplente: Guilherme Rocha 
dos Santos 11138920-1 Inspetor de Defesa 

Agropecuária

4121 Fiscalização do uso correto e seguro de 
agrotóxicos seus componentes e afins

Titular: Carlos César Barbosa 
Lima 611120-3 Inspetor de Defesa 

Agropecuária

S u p l e n t e :  I n g e r g l e i c e 
Machado de Oliveira Abreu 832136-5 Chefe de Divisão de 

Inspeção Vegetal

N° OBJETIVO RESPONSÁVEL MATRÍCULA CARGO

0118

Promover a modernização, estruturação e 
manutenção de todo o sistema de defesa 
agropecuária e Educação Sanitária do 
Tocantins

Titular: Pedro Sales Batista 737322-1 Coordenador de 
administração e finanças

Suplente: Tássia Barros 
Guimarães Falcão 875821-2 Chefe da Divisão de 

Administração

N° AÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL MATRÍCULA CARGO

4217 Manutenção e estruturação das unidades de 
serviços de defesa agropecuária

Ti t u l a r :  T á s s i a  B a r r o s 
Guimarães Falcão 875821-2 Chefe da Divisão de 

Administração

Suplente: Diana Farias 1041738-1 Operador de 
microcomputador

4315 Ressarcimento de despesas de atividade de 
defesa agropecuária - REDAD

Titular: Pedro Sales Batista 737322-1 Coordenador de 
administração e finanças

Suplente: Rogério Lopes 
Guimarães 65708-1

Chefe da Seção de 
Recursos Humanos e 
Protocolo

4065 Comunicação organizacional do sistema de 
defesa agropecuária

Titular: Maria Letícia Ferreira 
Gomes 42204-4 Chefe de Assessoria de 

Comunicação

Suplente: Dinalva Martins dos 
Santos Mendes 886042-1 Assessora de Comunicação

4460 Modernização e expansão tecnológica da 
ADAPEC

Titular: João Filho Borges 
Leite 1086545-7 Supervisor de tecnologia e 

informação

Suplente: Júlio César Prioli 
Diogenes 1047930-1 Operador de 

microcomputador

4505 Gestão da frota da Agência de Defesa 
Agropecuária

Titular: Caio Daniel Feitosa 
Prado 1259822-3 Chefe do setor de transporte

Suplente: Tássia Barros G. 
Falcão 875821-2 Assistente administrativo

4500 Realização de eventos da ADAPEC
Titular: Lenito Coelho Abreu 939186-2 Coordenador de Educação 

Sanitária

Suplente: Ayla Dias Gomes 
Batista 90363-5 Assistente administrativo

4484 Capacitação e treinamento para o corpo 
técnico e administrativo da ADAPEC

Titular: Lenito Coelho Abreu 939186-2 Coordenador de Educação 
Sanitária

Suplente: Ayla Dias Gomes 
Batista 90363-5 Assistente administrativo

PROGRAMA: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO ESTADO

N° PROGRAMA RESPONSÁVEL MATRÍCULA CARGO

1035 Gestão e Manutenção da Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado do Tocantins

Titular: Pedro Sales Batista 737322-1 Coordenador de 
administração e finanças

Suplente: Tássia Barros 
Guimarães Falcão 875821-2 Chefe da Divisão de 

Administração

N° AÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL MATRÍCULA CARGO

4425 Manutenção de Serviços de Transporte

Titular: Leonardo Lopes de 
Almeida 1062409-6 Cargo de Assessoramento 

Direto - FAS - 7

Suplente: Kátia Aires Ribeiro 1035134-5 Cargo de Assessoramento 
Direto - FAS - 7

4395 Manutenção de Serviços de Informática

Titular: João Filho Borges 
Leite 1086545-7 Supervisor de tecnologia e 

informação

Suplente: Júlio César Prioli 
Diogenes 1047930-1 Operador de 

microcomputador

4366 Coordenação e Manutenção dos Serviços 
Administrativos Gerais

Ti t u l a r :  T á s s i a  B a r r o s 
Guimarães Falcão 875821-2 Chefe da Divisão de 

Administração

Suplente: Diana Farias 1041738-1 Operador de 
microcomputador

4340 Manutenção de Recursos Humanos

Titular: Lindaura Aguiar de 
Moraes 1096613-5 Chefe de seção de finanças

Suplente: Cláudia Costa e 
Sousa Martins 712805-5 Assistente Administrativo

4474 Contribuição para o programa de Patrimônio 
do Servidor Público - PASEP

Titular: Lindaura Aguiar de 
Moraes 1096613-5 Chefe de seção de finanças

Suplente: Cláudia Costa e 
Sousa Martins 712805-5 Assistente Administrativo

PROGRAMA TEMÁTICO: 1034 - GOVERNO E CIDADÃO

OBJETIVO N° 0009 - Promover o planejamento e execução da política de comunicação do estado, articulando e divulgando as ações 
de governo, assessorando o governador no seu relacionamento com a imprensa e a comunidade.

N° AÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL MATRÍCULA CARGO

4092 Divulgação das ações da defesa agropecuária

Titular: Maria Letícia Ferreira 
Gomes 42204-4 Chefe de Assessoria de 

Comunicação

Suplente: Dinalva Martins dos 
Santos Mendes 886042-1 Assessora de Comunicação

EXTRATO DO QUInTO TERMO ADITIVO

CONTRATO: Nº 11/2010.
PROCESSO: Nº 2010.3453.000003
LOCATÁRIO: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS - ADAPEC/TOCANTINS.
LOCADOR: RUBENILSON RODRIGUES DE SOUZA
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência ao Contrato, reajustar seu valor e 
atualizar a dotação orçamentária para o exercício.
VALOR: R$ 1.031,48 (Um mil e trinta e um reais e quarenta e oito centavos) 
mensais, perfazendo um total de R$ 12.377,76 (doze mil trezentos e setenta 
e sete reais e setenta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2014.3453.20.122.1006.4217.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.
FONTE: 0240666666.
VIGÊNCIA: de 01/10/2014 até 30/09/2015.
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2014.
SIGNATÁRIOS: MARCELO AGUIAR INOCENTE
Presidente - ADAPEC/TOCANTINS.
RUBENILSON RODRIGUES DE SOUZA
Proprietário do imóvel urbano.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

CONTRATO: Nº 96/2010.
PROCESSO: Nº 2010.3453.000139.
LOCATÁRIO: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS - ADAPEC/TOCANTINS.
LOCADORA: TEMES TEREZA RIBEIRO SANTOS.
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência ao Contrato, reajustar o seu valor 
de acordo com o Índice do IGPM/FGV e atualizar a dotação orçamentária 
para o exercício.
VALOR: R$ 635,50 (seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) 
mensais. Total de R$ 7.626,00 (sete mil seiscentos e vinte e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2014.3453.20.122.1006.4217.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.
FONTE: 0240666666.
VIGÊNCIA: de 01/10/2014 até 30/09/2015.
DATA DA ASSINATURA: 26/09/2014.
SIGNATÁRIOS: MARCELO AGUIAR INOCENTE
Presidente - ADAPEC/TOCANTINS.
TEMES TEREZA RIBEIRO SANTOS.
Proprietária do imóvel urbano.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO: Nº 46/2011.
PROCESSO: Nº 2011.3443.002949.
LOCATÁRIO: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS - ADAPEC/TOCANTINS.
LOCADORA: MARIA DILMA DE MORAIS DIAS.
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência ao Contrato, reajustar o seu valor 
de acordo com o Índice do IGPM e atualizar a dotação orçamentária para 
o exercício.
VALOR: R$ 929,46 (novecentos e vinte nove reais e quarenta e seis 
centavos) mensais. Total de R$ 11.153,52 (onze mil cento e cinquenta e 
três reais e cinquenta e dois centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 34530.20.122.1006.4217 0000.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.
FONTE: 0240666666.
VIGÊNCIA: de 20/09/2014 até 19/09/2015.
DATA DA ASSINATURA: 18/09/2014.
SIGNATÁRIOS: MARCELO AGUIAR INOCENTE
Presidente - ADAPEC/TOCANTINS.
MARIA DILMA DE MORAIS DIAS.
Proprietária do imóvel urbano.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO: Nº 70/2011.
PROCESSO: Nº 2011.3443.003225
LOCATÁRIO: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS - ADAPEC/TOCANTINS.
LOCADORA: IRENE ALVIM PEREIRA.
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência ao Contrato, reajustar o seu valor 
de acordo com o Índice do IGPM e atualizar a dotação orçamentária para 
o exercício.
VALOR: R$ 402,52 (quatrocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos) 
mensais. Total de R$ 4.830,24 (quatro mil oitocentos e trinta reais e vinte 
e quatro centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2014.3453.20.122.1006.4217.0000.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.
FONTE: 0240666666.
VIGÊNCIA: de 01/10/2014 até 30/09/2015.
DATA DA ASSINATURA: 29/09/2014.
SIGNATÁRIOS: MARCELO AGUIAR INOCENTE
Presidente - ADAPEC/TOCANTINS.
IRENE ALVIM PEREIRA
Proprietária do imóvel urbano.
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EXTRATO DO SEGUnDO TERMO ADITIVO

CONTRATO: Nº 50/2012.
PROCESSO: Nº 2012.3443.000675
CONTRATANTE: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO TOCANTINS - ADAPEC/TOCANTINS.
CONTRATADA: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência ao Contrato.
VALOR ESTIMADO: R$ 1.346.520,00 (um milhão trezentos e quarenta e 
seis mil e quinhentos e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  C lass i f i cação Orçamentár ia : 
2014.3453.20.122.1006.4217.000, Natureza de Despesa: 3.3.90.30 e 
3.3.90.39, Fonte: 0240666666.
VIGÊNCIA: de 01/10/2014 até 30/09/2014.
DATA DA ASSINATURA: 22/09/2014.
SIGNATÁRIOS: MARCELO AGUIAR INOCENTE.
Presidente - ADAPEC/TOCANTINS.
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Contratada

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO COnTRATO

CONTRATO: Nº 36/2013.
PROCESSO: Nº 2013.3443.001299
LOCATÁRIO: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS - ADAPEC/TOCANTINS.
LOCADORA: MARIA DEUSILENE SILVA PONTES.
OBJETO: Objeto a locação do imóvel urbano localizado na Rua Central, 
nº 491, Centro, Buriti - TO.
VALOR: R$ 684,62 (seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois 
centavos) mensais. Total de R$ 8.215,44 (oito mil duzentos e quinze reais 
e quarenta e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2014.3453.20.122.1006.4217 0000
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.
FONTE: 0240666666.
VIGÊNCIA: 02/10/14 a 01/10/15.
DATA DA ASSINATURA: 24/09/2014.
SIGNATÁRIOS: MARCELO AGUIAR INOCENTE.
Presidente - ADAPEC/TOCANTINS.
MARIA DEUSILENE SILVA PONTES.
Proprietária do imóvel urbano.

EXTRATO DO COnTRATO

CONTRATO: Nº 52/2014.
PROCESSO: Nº 2014/34430/000458
CONTRATANTE: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO TOCANTINS - ADAPEC/TOCANTINS.
CONTRATADA: EMPRESA GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA-ME.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, decorrentes da Ata 
de Registro de Preços do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Comprasnet nº 045/2013.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 98.030,59 (noventa e oito mil e trinta reais 
e cinquenta e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2014.34430.20.604.1006.4303.0000
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52.
FONTES: 0225002515.
VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura até o término do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2014.
SIGNATÁRIOS: MARCELO AGUIAR INOCENTE.
Presidente - ADAPEC/TOCANTINS
EMPRESA GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA.
Alexandre Henrique Garcia Rocha Gomes
Sócio Administrador da empresa contratada.

RETIFICAÇÃO

RETIFICAR a Cláusula Nona do Contrato nº 24/2014, Processo 
nº. 2014 3443 000878 da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 
Tocantins com o empresa P&P Turismo Ltda-ME, e o Respectivo Extrato do 
Contrato, publicado no Diário Oficial nº 4.142, de 05 de junho de 2014, pág. 78.  
ONDE SE LÊ:... Natureza de Despesa: 33.90.47; LEIA-SE:... Natureza de 
Despesa: 33.90.33...

AGÊnCIA DE MÁQUInAS E TRAnSPORTES 
DO ESTADO DO TOCAnTInS - AGETRAnS

Presidente: ALVICTO OzORES nOGUEIRA (Respondendo)

EXTRATO DE APOSTILAMEnTO

Termo de Apostilamento ao Contrato nº 87/2003.
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS.
Contratada: UMUARAMA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
Subcontratada: EHL - PROJETOS TO-010/226 LTDA
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento, o 
reajustamento de preços das 26ª e 27ª medições do Contrato nº 87/2003, 
referente à execução de serviços de terraplenagem, pavimentação 
asfáltica drenagem e obras de arte especiais, na Rodovia TO-226, trecho: 
Entroncamento BR-153/Garimpinho, com 102,56 km de extensão.
Processo nº 1163/3845/2008.
Valor: R$ 605.408,91 (seiscentos e cinco mil, quatrocentos e oito reais e 
noventa e um centavos).
Funcional Programática: 38960.26.782.1016.3178 Elemento de Despesa 
nº 44.90.51, Fonte 42.19.
Data da Assinatura: 13 de outubro de 2014.
Signatários: Alvicto Ozores Nogueira - Representante da Contratante.
Wilmar Oliveira Bastos - Representante da Contratada.

AGÊnCIA TOCAnTInEnSE 
DE SAnEAMEnTO - ATS
Presidente: EDMUnDO GALDInO DA SILVA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO COnTRATO

Terceiro Termo Aditivo Contrato nº: 064/2013
Processo nº: 2014/3897/000029
Contratante: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS
Contratada: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - 
SANEATINS
Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação da 
vigência contida na Clausula Décima Terceira do Contrato nº 064/2013 
celebrado entre a Agência Tocantinense de Saneamento e a Companhia de 
Saneamento do Tocantins - SANEATINS, referente à prestação dos serviços 
de comercialização em saneamento, contemplando a prestação de serviços 
comerciais diversos, atendimento presencial e via web, tele - atendimento 
(Call Center), faturamento, arrecadação e cobrança, micromedição e 
controle de consumo.
Dotação Orçamentária: 38970.17.122.1015.4469.0000
Natureza da Despesa: 33.90.39
Fonte de Recurso: 0240
Nota de Dotação Orçamentária nº: 2014ND00687
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 002/2013
Valor do Contrato R$: 4.650.000,00 (quatro milhões seiscentos e cinquenta 
mil reais)
Valor do Primeiro Termo Aditivo: 30.000,17 (trinta mil reais e dezessete 
centavos)
Valor do Segundo Termo Aditivo: R$ 159.314,27 (cento e cinquenta e nove 
mil trezentos e quatorze reais e vinte sete centavos)
Valor do Terceiro Termo Aditivo: R$ 4.650.000,00 (quatro milhões seiscentos 
e cinquenta mil reais)
Valor total do Contrato com reflexos do 1º, 2º e 3º Termos Aditivos: R$ 
9.489.314,44 (nove milhões quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e 
quatorze reais e quarenta e quatro centavos) para 24 meses de contratação.
Vigência: 08.10.2014 a 08.10.2015
Data da assinatura:08.10.2014
Signatários: Edmundo Galdino da Silva - Representante da Contratante, 
Mario Amaro da Silveira e Pablo Ferraço Andreão - Representante da 
Contratada.

AGÊnCIA TOC. DE REG., COnT. E FISC. 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATR
Presidente: CEL. COnSTAnTInO MAGnO CASTRO FILHO

PORTARIA ATR nº 016/2013, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2013.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATR, no uso 
de suas atribuições e consoante o disposto no art.42 § 1º Inciso II e IV, 
constituição do estado, em vista o que lhe compete à prática de atos de 
gestão administrativa, em conformidade com o art.58, inciso III, c/c art. 67 da 
Lei 8.666/93, e a instrução normativa TCE-TO Nº 02/2008, de 07/05/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores e respectivos substitutos 
em caso de impedimentos e afastamentos legais do titular para, sem prejuízo 
de suas atribuições normais, exercerem o encargo de Fiscal de Contrato, 
conforme relação abaixo:
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Número do 
Contrato

Número do 
Processo Fiscal do Contrato Fiscal Substituto Contratado e Objeto do 

Contrato

001/2013 20121099000894 Ludimila Piera Gomes
Matrícula 904055-2

Elenice Corrêia da Silva
Matrícula: 720631-3

GRÁFICA E EDITORA CAPITAL 
GRÁFICA LTDA-ME.
Aquisição de mater ia l  de 
consumo (Carimbos e refis)

Art. 2º São atribuições do Fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato das 
cláusulas avençadas:

II - anotar em registros próprios em forma de relatório, as 
irregularidades encontradas, as providências que determinam os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito 
a Coordenadoria de Administração sobre tais eventos;

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

IV - relatar os resultados das medidas retificadoras, de forma 
conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;

V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de 
vigência, ou adiantamento de objeto, com antecedência de 60 dias do final 
da vigência, logo após encaminhar para coordenadoria de Administração 
para as devidas providências;

VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem 
necessárias em resposta a eventuais diligências dos órgãos de controle 
Interno e Externo;

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

VIII - observar a execução de contrato, 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 relatório de ajuste contratual;

X - 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 8.666/93.

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

EXTRATOS DE COnTRATO

CONTRATO Nº: 001/2013.
PROCESSO Nº: 2012/1099/000894
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Adesão a Ata da Concorrência para Registro 
de Preços nº 003/2011 (D.O.E. nº. 3.608, de 16/04/2012 - Secretaria do 
Planejamento e da Modernização da Gestão Pública)
CONTRATANTE: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATR.
CONTRATADA: GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME
OBJETO: Aquisição de Carimbos automáticos diversos e Refis para 
carimbos automáticos.
VALOR: R$ 2.192,00 (Dois mil, cento e noventa e dois reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.1037.4361.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30-78 - FONTE DE RECURSOS: 
0240666666 - QUOTA
VIGÊNCIA: 18/02/2013 a 17/02/2014
DATA DA ASSINATURA: 18/02/2013
SIGNATÁRIOS: CONSTANTINO MAGNO DE CASTRO FILHO - Presidente/
Repres. da Contratante.
LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA - Representante da Contratada.

CONTRATO Nº: 007/2013.
PROCESSO Nº: 2013/3899/000276
OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços de cotação, 
reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e 
emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por meio de 
disponibilização de sistema "on line" automatizado via WEB, para atender 
os órgãos e entidades do poder executivo estadual.
CONTRATANTE: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATR.
CONTRATADA: VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
VALOR: R$ 30.311,75 (trinta mil e trezentos e onze reais e setenta e cinco 
centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.1037.4361.000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33-99 - FONTE DE RECURSOS: 
0100666666 - QUOTA
VIGÊNCIA: 28/05/2013 a 27/05/2014
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2013
SIGNATÁRIOS: CONSTANTINO MAGNO CASTRO FILHO - Presidente e 
Representante da Contratante.
CARLOS ALBERTO DE SÁ - Representante da Contratada

CONTRATO Nº: 010/2013.
PROCESSO Nº: 2013/3899/000481
OBJETO: Locação de sala comercial nº. 04, na Quadra 104 Sul, Rua Se 05,  
Centro, nesta Capital.
CONTRATANTE: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATR.
CONTRATADA: J. DE SOUSA RESENDE & CIA LTDA
VALOR: R$ 800,00 (Oitocentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.1037.4361.0000
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - FONTE DE RECURSOS: 
0100666666 - QUOTA
VIGÊNCIA: 01/07/2013 a 30/06/2014
DATA DA ASSINATURA: 01/07/2013
SIGNATÁRIOS: CONSTANTINO MAGNO CASTRO FILHO - Presidente e 
Representante da Contratante.
JAMIR DE SOUZA RESENDE - Proprietário - Locador

DETRAn
Diretor-Geral: CEL. JÚLIO CÉSAR DA SILVA MAMEDE

PORTARIA nº 05/2014/ASSEJUR, DE 09 DE JAnEIRO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. REVOGAR a Portaria n° 950/2013, de 04 de novembro de 
2013 que cassou a Carteira Nacional de Habilitação do condutor RODRIGO 
EUGÊNIO DA SILVA, de CPF n° 067.647.126-97;

Art. 2º. SUSPENDER o direito de dirigir do mesmo pelo prazo de 
UM (01) mês, a partir da data de recolhimento da CNH, conforme artigo 
16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração aos artigos 165 e 
175 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta no auto de 
infração N°. TO00772476 e TO00772477;
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Art. 3º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 4º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 5º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 170/2014/ASSEJUR, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) MARCO 
ANTÔNIO MENDES CHAGAS, inscrito(a) no CPF sob o n° 830.251.201-00, 
pelo prazo de 12 (DOZE) meses, a partir da data de recolhimento da CNH, 
conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração ao 
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta nos 
autos de infração N°. H49120844;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA/DETRAn/GABDG/RH/nº 281/2014

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO - DETRAN/TO, no uso das atribuições legais, pela competência 
que lhe fora atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 1º de janeiro de 2011, publicado 
no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011, combinado com o 
que consta no art. 22, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro.

CONSIDERANDO que a Administração Pública tem como princípios 
a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, de 
acordo com o disposto no art. 37 da Constituição da República, acumulado 
com o que dispõe o parágrafo 1º do art. 42, da Constituição Estadual do 
Estado do Tocantins, combinado com o art. 86 e parágrafo único, da Lei 
1.818, de 23 de agosto de 2007, resolve:

Art. 1º SUSPENDER, o gozo das férias da servidora Lucélia Batista 
Ribeiro, matrícula 595655, referente ao período aquisitivo de 01/08/2013 
a 31/07/2014, prevista para o período de 04/08/2014 a 02/09/2014, 
assegurando-lhe o direito de usufruí os 30 (trinta) dias em data oportuna e 
não prejudicial à Administração Pública e a servidora.

Art. 2º SUSPENDER, o gozo das férias do servidor André Vanderlei 
Cavalcanti Guedes, matrícula 1239449, referente ao período aquisitivo 
de 01/01/2013 a 31/12/2013, prevista para o período de 06/10/2014 a 
04/11/2014, assegurando-lhe o direito de usufruí os 30 (trinta) dias em data 
oportuna e não prejudicial à Administração Pública e ao servidor.

Palmas-TO, 15 de outubro de 2014.

PORTARIA nº 299/2014/ASSEJUR, DE 11 DE JULHO DE 2014.

Cassação da Permissão para Dirigir por apreensão da 
Carteira Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. CASSAR a permissão da Carteira Nacional de Habilitação 
de ALFREDO AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob 
o nº 031.117.301-23, por infração ao artigo 244, II do Código de Trânsito 
Brasileiro, durante o período permissionário, consoante o que consta no 
auto de infração nº: TO00817158;

Art. 2º. DETERMINAR por necessário, o reinício do processo de 
acordo com o disposto no §4º do artigo 148 do Código de Trânsito;

Art. 3º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 357/2014/ASSEJUR, DE 16 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) FABIO 
MARTINS ZULIANI, inscrito(a) no CPF sob o n° 270.959.578-86, pelo prazo 
de 12 (DOZE) meses, a partir da data de recolhimento da CNH, conforme 
artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração ao artigo 
165 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta nos autos 
de infração N° A011875622;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
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PORTARIA nº 359/2014/ASSEJUR, DE 22 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) 
CRISTIANO SANTOS, inscrito(a) no CPF sob o n° 013.642.741-32, pelo 
prazo de 12 (DOZE) meses, a partir da data de recolhimento da CNH, 
conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração ao 
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta nos 
autos de infração N°. B130566047;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 360/2014/ASSEJUR, DE 22 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) 
HUGO NATHANAEL MARTINS FERREIRA, inscrito(a) no CPF sob o 
n° 045.367.351-19, pelo prazo de 12 (DOZE) meses, a partir da data de 
recolhimento da CNH, conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do 
CONTRAN, por infração ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
consoante o que consta nos autos de infração N°. A012990780;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 361/2014/ASSEJUR, DE 22 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) 
JANCLEIDER GREICK PIRES DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF sob o 
n° 839.463.221-15, pelo prazo de 12 (DOZE) meses, a partir da data de 
recolhimento da CNH, conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do 
CONTRAN, por infração ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
consoante o que consta nos autos de infração N°. TO00742696;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 362/2014/ASSEJUR, DE 22 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) 
JOÃO WALYSON SOARES DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF sob o 
n° 035.416.111-38, pelo prazo de 12 (DOZE) meses, a partir da data de 
recolhimento da CNH, conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do 
CONTRAN, por infração ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
consoante o que consta nos autos de infração N°. A012294139;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 363/2014/ASSEJUR, DE 22 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.
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RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) 
JOAILTON ROCHA DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob o n° 969.686.641-00, 
pelo prazo de 12 (DOZE) meses, a partir da data de recolhimento da CNH, 
conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração ao 
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta nos 
autos de infração N°. H490120481;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 364/2014/ASSEJUR, DE 22 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) PAULO 
CARLOS DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF sob o n° 574.785.621-91, pelo 
prazo de 12 (DOZE) meses, a partir da data de recolhimento da CNH, 
conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração ao 
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta nos 
autos de infração N°. H490121032;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 365/2014/ASSEJUR, DE 23 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) IGOR 
GUSTAVO VELOSO DE SOUZA, inscrito(a) no CPF sob o n° 032.680.751-93,  
pelo prazo de 12 (DOZE) meses, a partir da data de recolhimento da CNH, 
conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração ao 
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta nos 
autos de infração N°. TO00785937;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 366/2014/ASSEJUR, DE 23 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) FAGNER 
DE SOUZA NAZARENO, inscrito(a) no CPF sob o n° 983.650.291-20, pelo 
prazo de 12 (DOZE) meses, a partir da data de recolhimento da CNH, 
conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração ao 
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta nos 
autos de infração N°. TO00772367;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA n.º 367/2014/ASSEJUR, DE 23 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) 
FAUSTINO ROCHA DE ARAUJO NETO, inscrito(a) no CPF sob o n° 
553.160.423-87, pelo prazo de 12 (DOZE) meses, a partir da data de 
recolhimento da CNH, conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do 
CONTRAN, por infração ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
consoante o que consta nos autos de infração N°. H490120842;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
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PORTARIA nº 368/2014/ASSEJUR, DE 23 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) GILZAN 
DAMACENA NASCIMENTO, inscrito(a) no CPF sob o n° 029.417.211-42, 
pelo prazo de 12 (DOZE) meses, a partir da data de recolhimento da CNH, 
conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração ao 
artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta nos 
autos de infração N°. TO00648827;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 369/2014/ASSEJUR, DE 24 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) JOÃO 
LUIZ NETO, inscrito(a) no CPF sob o n° 026.254.331-16, pelo prazo de 12 
(DOZE) meses, a partir da data de recolhimento da CNH, conforme artigo 
16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração ao artigo 165 do 
Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta nos autos de infração 
N°. TO00805899;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 370/2014/ASSEJUR, DE 24 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) 
JOÃO RAFAEL LOPES DE BRITO SANTANA, inscrito(a) no CPF sob o 
n° 030.221.481-00, pelo prazo de 12 (DOZE) meses, a partir da data de 
recolhimento da CNH, conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do 
CONTRAN, por infração ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
consoante o que consta nos autos de infração N°. TO00793321;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 372/2014/ASSEJUR, DE 24 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) JOSIEL 
BARREIRA MOURA, inscrito(a) no CPF sob o n° 478.209.001-30, pelo prazo 
de 12 (DOZE) meses, a partir da data de recolhimento da CNH, conforme 
artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração ao artigo 
165 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta nos autos 
de infração N°. TO00776504;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 374/2014/ASSEJUR, DE 24 DE JULHO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) LUCIANA 
MACHADO REIS, inscrito(a) no CPF sob o n° 004.318.981-46, pelo prazo 
de 12 (DOZE) meses, a partir da data de recolhimento da CNH, conforme 
artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração ao artigo 
165 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta no auto de 
infração N°. H490124232;
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Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 398/2014/ASSEJUR, DE 05 DE AGOSTO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) LAILTON 
LACERDA SANTOS, inscrito(a) no CPF sob o n° 591.476.951-53, pelo prazo 
de 01 (UM) mês, a partir da data de recolhimento da CNH, conforme artigo 
16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração ao artigo 244, I do 
Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta no auto de infração 
N°. TO00741354;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA nº 399/2014/ASSEJUR, DE 05 DE AGOSTO DE 2014.

Suspensão do Direito de Dirigir por apreensão da Carteira 
Nacional de Habilitação e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere art. 42, § 1º, inciso II da Constituição do Estado, combinado com 
o art. 8, inciso II, alínea atribuída pelo Ato nº 58 NM, de 01 de janeiro de 
2011, publicado no Diário Oficial nº 3.292, na data 02 de janeiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o direito de dirigir, do(a) condutor(a) PEDRO 
HENRIQUE AIRES DE MENEZES, inscrito(a) no CPF sob o n° 006.970.131-89,  
pelo prazo de 01 (UM) mês, a partir da data de recolhimento da CNH, 
conforme artigo 16 inc. I, da Resolução 182 do CONTRAN, por infração 
ao artigo 244, I do Código de Trânsito Brasileiro, consoante o que consta 
no auto de infração N° TO00772394;

Art. 2º. ORDENAR o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação do referido condutor sob pena do mesmo incorrer na penalidade 
do art. 162, inc. II do CTB; a anotação desta portaria no prontuário do 
condutor, ressaltando que o desbloqueio só ocorrerá depois do cumprido 
as exigências constantes deste ato;

Art. 3º. DETERMINAR que a liberação da respectiva Carteira 
Nacional de Habilitação seja feita, tão-somente, após ter transcorrido o 
período do cumprimento da suspensão aplicada, mediante apresentação 
de comprovação da participação em curso de reciclagem e prova escrita;

Art. 4º. Dê-se ciência ao interessado, aos agentes de trânsito e à 
Coordenadoria de Habilitação para as providências cabíveis;

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

IGEPREV-TOCAnTInS
Presidente: FRAnCISCO FLÁVIO SALES BARBOSA

PORTARIA nº 742/2014, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições que lhe confere 
o art. 42, § 1º, inciso II da Constituição Estadual e consoante o disposto no 
art. 20, inciso X da Lei 1.940/2008.

 
Considerando que o crachá é um cartão de identificação 

institucional e

Considerando que o uniforme é um cartão de visita da Instituição, 
bem como um facilitador da comunicação e da identificação dos servidores,

RESOLVE:

I - Dispor sobre as normas e procedimentos quanto à determinação 
de uso do crachá e do uniforme nas dependências do Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV/TO.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NORMAS E PROCEDIMENTOS DE USO DO CRACHÁ E UNIFORME

1 - É obrigatório o uso do crachá de identificação, bem como do 
uniforme nas dependências do IGEPREV, para aqueles que receberam 
a vestimenta supracitada, sendo que o servidor deverá além de usa-los, 
zelar pelo crachá e uniforme fornecido e utilizá-lo para a finalidade a que 
se destina;

2 - O servidor utilizará o crachá devidamente colocado à sua 
frente, em local visível, durante todo o tempo de permanência no local 
de trabalho, para que haja uma rápida identificação por qualquer outro 
servidor ou segurado, sendo vedada a falta de utilização do mesmo sob 
quaisquer pretextos;

3 - O crachá e uniforme serão personalizados e de uso exclusivo 
do servidor nele identificado e seu uso indevido implicará em medidas 
disciplinares;

4 - No caso de extravio ou perda do crachá, o servidor deverá 
imediatamente comunicar a sua chefia, e esta enviará documento a Divisão 
Administrativa - DIADM justificando a solicitação de um novo crachá;

5 - Ao ser desligado, exonerado ou aposentado, o servidor deverá 
obrigatoriamente, devolver o crachá e o uniforme junto a sua chefia que 
enviará para a DIADM juntamente ao documento de devolução.

nATURATInS
Presidente: STALIn BEzE BUCAR

PORTARIA/nATURATInS nº 514, DE 10 DE OUTUBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS 
- NATURATINS, Autarquia Estadual, criado pela Lei Estadual n° 858/96, 
inscrito no CNPJ sob o n° 33.195.942/0001-21, com sede na Quadra 302 
Norte, Alameda 02, Lote 03, Centro, Palmas/TO, nomeado por meio do Ato 
n° 496-NM, de 15 de maio de 2014, publicado em 16 de maio de 2014 no 
Diário Oficial Estadual nº 4.128, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 5º, inciso II, do Anexo Único ao Decreto 311, de 23 de agosto de 1996, 
consoante o disposto no § 2º, do art. 51, da Lei nº 1560, de 05 de abril de 
2008 e com fulcro nos artigos 174, inciso I e 175, inciso II, ambos da Lei 
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º INSTAURAR Sindicância Administrativa, de natureza 
investigativa, sob os números 2014/40310/000256, a fim de investigar o 
desaparecimento de uma carreta para transporte de barco, fato ocorrido 
na Agência Regional de Araguaína/TO.

Art. 2o DESIGNAR os servidores, JOSÉ PEREIRA DA CRUZ 
JÚNIOR, Assistente Administrativo, Matrícula n° 11181699, lotado na 
Agência Regional de Araguaína; AIDA MARIA BONFIM LEITE, Gerente 
Regional, Matrícula nº 1078500, lotada na Agência Regional de Araguaína; 
e ALDECI GOMES LEITE, Inspetora de Recursos Naturais, Matrícula nº 
632755, lotada na Agência Regional de Araguaína, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a Comissão Sindicante.

Art. 3o DETERMINAR a instauração dos trabalhos no prazo legal 
estabelecido, contados da publicação desta Portaria, e concluí-los no prazo 
em Lei determinado, nas dependências do Instituto Natureza do Tocantins 
- NATURATINS.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA/nATURATInS nº 515, DE 10 DE OUTUBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS 
- NATURATINS, Autarquia Estadual, criado pela Lei Estadual n° 858/96, 
inscrito no CNPJ sob o n° 33.195.942/0001-21, com sede na Quadra 302 
Norte, Alameda 02, Lote 03, Centro, Palmas/TO, nomeado por meio do Ato 
n° 496-NM, de 15 de maio de 2014, publicado em 16 de maio de 2014 no 
Diário Oficial Estadual nº 4.128, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 5º, inciso II, do Anexo Único ao Decreto 311, de 23 de agosto de 1996, 
consoante o disposto no § 2º, do art. 51, da Lei nº 1560, de 05 de abril de 
2008 e com fulcro nos artigos 174, inciso I e 175, inciso II, ambos da Lei 
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º INSTAURAR Sindicância Administrativa, em cumprimento 
da Determinação Judicial n° 04/02 da Vara dos Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais, de natureza investigativa, sob o número 2014/40310/000324, 
contra o chefe do setor de fiscalização, à época, em virtude de sua inércia 
em responder a ofício expedido pelo JECRIM.

Art. 2o DESIGNAR os servidores RODRIGO DIAS ALVES JULIÃO, 
Analista em Tecnologia da Informação, Matrícula n° 864642-2, lotado na 
Assessoria de Tecnologia da Informação; JESSYCA DE LUCENA BORGES, 
Assistente Administrativa, Matrícula nº 1164082-2, lotada na Comissão de 
Julgamento de Auto de Infração; e GEORGE ALVES DE SOUSA, Almoxarife, 
Matrícula nº 1284959-1, lotado no Setor de Almoxarifado, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão Sindicante.

Art. 3o DETERMINAR a instauração dos trabalhos no prazo legal 
estabelecido, contados da publicação desta Portaria, e concluí-los no prazo 
em Lei determinado, nas dependências do Instituto Natureza do Tocantins 
- NATURATINS.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA/nATURATInS nº 516, DE 10 DE OUTUBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS 
- NATURATINS, Autarquia Estadual, criado pela Lei Estadual n° 858/96, 
inscrito no CNPJ sob o n° 33.195.942/0001-21, com sede na Quadra 302 
Norte, Alameda 02, Lote 03, Centro, Palmas/TO, nomeado por meio do Ato 
n° 496-NM, de 15 de maio de 2014, publicado em 16 de maio de 2014 no 
Diário Oficial Estadual nº 4.128, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 5º, inciso II, do Anexo Único ao Decreto 311, de 23 de agosto de 1996, 
consoante o disposto no § 2º, do art. 51, da Lei nº 1560, de 05 de abril de 
2008 e com fulcro nos artigos 174, inciso I e 175, inciso II, ambos da Lei 
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º INSTAURAR Sindicância Administrativa, de natureza 
investigativa, sob os números 2014/40310/000297 e 2014/40310/000298, 
a fim de investigar o desaparecimento de um notebook e de um GPS, 
ambos os fatos ocorridos na Coordenadoria de Biodiversidade, na sede 
deste Instituto, em Palmas/TO.

Art. 2o DESIGNAR os servidores, GRASIELA ALVES PACHECO, 
Inspetora de Recursos Naturais, Matrícula n° 353684-4, lotada na 
Coordenadoria de Proteção à Biodiversidade; MAXWELL VIANA PANTA, 
Inspetor de Recursos Naturais, Matrícula nº 1260855-2, lotado na 
Coordenadoria de Proteção à Biodiversidade; e KARLENE CARLOS DO 
PRADO, Analista Técnico-Administrativo, Matrícula nº 11161469-1, lotada 
na Supervisão de Unidades de Conservação e Desenvolvimento Sócio 
Ambiental, para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão 
Sindicante.

Art. 3o DETERMINAR a instauração dos trabalhos no prazo legal 
estabelecido, contados da publicação desta Portaria, e concluí-los no prazo 
em Lei determinado, nas dependências do Instituto Natureza do Tocantins 
- NATURATINS.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA/nATURATInS nº 523, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS 
- NATURATINS, Autarquia Estadual, criado pela Lei Estadual n° 858/96, 
inscrito no CNPJ sob o n° 33.195.942/0001-21, com sede na Quadra 302 
Norte, Alameda 02, Lote 03, Centro, Palmas/TO, nomeado por meio do Ato 
n° 496-NM, de 15 de maio de 2014, publicado em 16 de maio de 2014 no 
Diário Oficial Estadual nº 4.128, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 5º, inciso II, do Anexo Único ao Decreto 311, de 23 de agosto de 1996, 
consoante o disposto no § 2º, do art. 51, da Lei nº 1560, de 05 de abril de 
2008 e com fulcro nos artigos 174, inciso I e 175, inciso II, ambos da Lei 
nº 1.818, de 23 de agosto de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º INSTAURAR Sindicância Administrativa, de natureza 
investigativa, sob o número 2014/40310/000257, a fim de investigar o 
desaparecimento de uma câmera fotográfica digital e um botijão de gás, 
ambos os fatos ocorridos na Unidade Regional do Naturatins, na cidade 
de Lagoa da Confusão.

Art. 2o DESIGNAR os servidores, MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO 
LUZ, Fiscal Ambiental, Matrícula n° 384325, lotado na Agência Regional - 
Lagoa da Confusão; ISRAEL ANTÔNIO DA SILVA, Inspetor de Recursos 
Naturais, Matrícula nº 11298052, lotado na Agência Regional - Lagoa da 
Confusão; e JORGE LUIZ VASCONCELOS DA SILVA, Fiscal Ambiental, 
Matrícula nº 7071601, lotado na Agência Regional - Lagoa da Confusão, 
para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Sindicante.

Art. 3o DETERMINAR a instauração dos trabalhos no prazo legal 
estabelecido, contados da publicação desta Portaria, e concluí-los no prazo 
em Lei determinado, nas dependências do Instituto Natureza do Tocantins 
- NATURATINS.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO n° 186/2014

REF: Termo de Compromisso que entre si celebram O INSTITUTO 
NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS e CERÂMICA DUERÉ LTDA.
OBJETO: O presente Termo de Compromisso tem como objeto conceder o 
prazo de 06 (seis) meses para oportunizar ao Compromissado regularizar 
o empreendimento (extração mineral) perante o Naturatins, restando 
autorizado o funcionamento provisório da atividade.
DATA DA ASSINATURA: 15 de outubro de 2014.
VIGÊNCIA: O presente Instrumento vigorará por 06 (seis) meses, contados 
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado e/ou alterado 
por meio de celebração de termo aditivo.
SIGNATÁRIOS: Stalin Beze Bucar: Presidente/Compromitente;
Cerâmica Dueré Ltda: Compromissado.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO n° 192/2014

REF: Termo de Compromisso que entre si celebram O INSTITUTO 
NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS e ARIOVALDO AGUIAR 
MOREIRA.
OBJETO: O presente Termo de Compromisso tem como objeto conceder 
o prazo de 06 (seis) meses para oportunizar o Compromissado o 
funcionamento provisório da atividade (troca de óleo de veículos).
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2014.
VIGÊNCIA: O presente Instrumento vigorará por 06 (seis) meses, contados 
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado e/ou alterado 
por meio de celebração de termo aditivo.
SIGNATÁRIOS: Stalin Beze Bucar: Presidente/Compromitente;
Ariovaldo Aguiar Moreira: Compromissado.

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

DECLARO, para os devidos fins, que o Instituto Natureza do 
Tocantins - NATURATINS, adere a Ata de Registro de Preço - Pregão 
Presencial - SRP nº 46/2013 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
publicada no Diário da Justiça nº 3277 em 30 de janeiro de 2014, conforme 
conta no processo NATURATINS número 2014/40310/000247 - Contratação 
de empresa para prestação de serviço de Buffet e decoração.

Item Quant. Pessoas Especificação Valor Unitário Valor Total
02 300 Café da manhã 13,60 20.400,00
03 300 Coquetel 16,00 24.000,00

Gabinete do Presidente, em Palmas, aos 16 dias do mês de 
outubro de 2014.

STALIN BEZE BUCAR
Presidente
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nOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL n° 39/2014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - 
NATURATINS, no uso de suas atribuições, conforme Ato n° 496-NM, de 15 de  
maio de 2014, publicado em 16 de maio de 2014 no Diário Oficial Estadual 
nº 4.128.

Considerando que foi emitida a Licença de Operação n° 2966/2011, 
para extração e beneficiamento mineral (argila) - Regime de Licenciamento -  
com vencimento para 13.07.2015, pelo NATURATINS;

Considerando que a Autorização de Registro de Licença, emitida 
pelo DNPM, é documento imprescindível para demonstrar a regularidade 
da Licença de Operação supracitada;

Considerando o teor do Ofício n° 1370/2012-OUT/DNPM/TO em 
que cientifica o NATURATINS sobre a baixa da Autorização de Registro de 
Licença n° 010/2011, emitida pelo DNPM;

Considerando o teor dos Pareceres Jurídicos ns° 216/2012 e 
245/2014, manifestando-se pela SUSPENSÃO dos efeitos da Licença de 
Operação n° 2966/2011, até que haja a regularização do empreendimento 
quanto à autorização de registro de licença, expedida pelo DNPM;

Considerando, por fim, que a administração pública deve rever 
seus próprios atos em razão do controle da legalidade, em conformidade 
com o que dispõem as Súmulas nº. 346 e n° 473 do STF (Supremo Tribunal 
Federal), bem como o art. 53, da Lei n° 9.784/1999 e 10, I, da Resolução 
COEMA n°07/2005;

NOTIFICA a empresa CERÂMICA GUARANY LTDA, por meio do 
seu representante legal, que torna SUSPENSA a Licença de Operação 
n° 2966/2011, emitida por este Instituto, em 13/07/2011, concedendo-lhe 
o prazo de 60 dias, contados da publicação da presente notificação, para 
que apresente nova autorização de registro de licença da atividade de 
extração de argila, expedida pelo Departamento Nacional de Produção 
Mineral - DNPM, sob pena de restar cancelada, após este prazo.

Palmas, 15 de outubro de 2014.

Stalin Beze Bucar
Presidente do NATURATINS

nOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL n° 40/2014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - 
NATURATINS, no uso de suas atribuições, conforme Ato n° 496-NM, de 15 de  
maio de 2014, publicado em 16 de maio de 2014 no Diário Oficial Estadual 
nº 4.128.

Considerando que foram emitidos o Certificado do Cadastro 
Ambiental Rural - CAR n° 1690-2012 e a Autorização de Exploração 
Florestal - AEF nº 1691-2012, por este Instituto, em 03.09.2012;

Considerando o teor do Despacho SETORF/COREF nº 321/2014 
manifestando pelo cancelamento do CAR n° 1690-2012 e AEF nº 1691-
2012, pois foi averbada a reserva legal do imóvel em 20%, quando deveria 
ter sido demarcada com 35% de ARL, já que o imóvel possuía área de 
vegetação nativa suficiente para demarcar o percentual conforme legislação;

Considerando o teor do parecer jurídico nº 246/2014, opinando 
pelo cancelamento do referido CAR e da AEF, devendo o interessado, de 
consequência, complementar sua ARL, nos termos da legislação ambiental 
vigente;

Considerando que a administração pública deve rever seus próprios 
atos em razão do controle da legalidade, em conformidade com o que 
dispõem as Súmulas nº. 346 e n° 473 do STF (Supremo Tribunal Federal), 
bem como o art. 53, da Lei n° 9.784/1999.

NOTIFICA o Senhor RENIR PIVA E OUTROS que restam 
CANCELADOS o Certificado do Cadastro Ambiental Rural - CAR n° 
1690-2012, e a Autorização de Exploração Florestal - AEF n° 1691-2012, 
expedidas pelo NATURATINS, em 20.11.2013.

Palmas, 15 de outubro de 2014.

Stalin Beze Bucar
Presidente do NATURATINS

JUCETInS
Presidente: AnTÔnIO MILHOMEM DE CASTRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 2011 3657 000091
CONTRATO: 010/2011
TERMO ADITIVO: 03/2014
CONTRATANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS.
CONTRATADO: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES, 
SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 (doze) 
meses, passando a vigorar do dia 17 de outubro de 2014 à 16 de outubro 
de 2015.
DA RATIFICAÇÃO: as demais cláusulas e disposições inalteradas pelo 
presente Termo Aditivo permanecem em pleno vigor.
DATA DE ASSINATURA: 08/10/2014
SIGNATÁRIOS: Antonio Milhomem de Castro - Presidente da JUCETINS 
- Contratante
Antônio Rodrigues Faria- Representante da BRASILCARD - Contratada

SAnEATInS
Diretor-Presidente: MARIO AMARO DA SILVEIRA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Foz|Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins, CNPJ/
MF Nº 25.089.509/0001-83, torna público que requereu perante o Instituto 
Natureza do Tocantins - Naturatins, a renovação da Licença de Instalação (LI) 
do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Miranorte/TO,  
cujo empreendimento se enquadra nas Resoluções Conama 237/1997 
e Coema 07/2005, que dispõem sobre o licenciamento ambiental desta 
atividade.

Palmas, 14 de outubro de 2014.

Pablo Ferraço Andreão
Diretor Presidente

CAIXA DE ASSISTÊnCIA DOS EMPREGADOS DA SAnEATInS - CASAn

CNPJ/MF nº 02.725.912/0001-56
Inscrição 3.663, Livro A012, Registro de Pessoas Jurídicas
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Associados
Ficam convocados os senhores associados da Caixa de Assistência dos 
Empregados da SANEATINS - CASAN a se reunirem em Assembleia Geral 
de Associados, a realizar-se no dia 24 de outubro de 2014, às 10 horas, 
na Quadra 312 Sul, Avenida LO-05, s/n, em Palmas/TO, para deliberarem 
sobre: (i) alteração dos requisitos para admissão como associado na 
CASAN; (ii) adequação do Estatuto Social da CASAN às disposições da Lei 
10.406/02 incluindo-se (a) a reclassificação da CASAN como associação 
sem fins econômicos; (b) a inclusão de regras para admissão, demissão 
e exclusão dos associados; (c) a inclusão de regras referentes ao modo 
de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos; (d) a inclusão 
de regras referentes à alteração estatutária; (e) a alteração do destino 
do patrimônio remanescente da CASAN em casos de dissolução; (iii) a 
aprovação do novo Estatuto Social da CASAN; e (iv) a atualização do 
Regulamento de Benefício a fim de refletir as deliberações aprovadas.

Palmas/TO, 15 de outubro de 2014.

Dayana Afonso Soares
Presidente do Conselho Deliberativo da CASAN.
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UnITInS
Reitor: JOABER DIVInO MACEDO 

PORTARIA/UnITInS/GRE/nº 327, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS, no 
uso de suas atribuições legais e na conformidade do art. 13, Parágrafo 2º, 
alínea “f”, do Estatuto Constitutivo da Fundação Universidade do Tocantins, 
consubstanciada pelo OFÍCIO N°. 507/2014 - GAB/UFT

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR, a pedido, PORTARIA/UNITINS/GRE/Nº. 317,  
de 02 de dezembro de 2013, do empregado público, FARLEY MORAIS 
ARAÚJO, matrícula funcional n° 001295, detentor do cargo de 
Cinegrafista/B-1, o qual cedeu à Universidade Federal do Tocantins - UFT, 
pelo período de 02 de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2014, 
informa fim da cessão, e retorno a suas atividades na UNITINS a partir do 
dia 20 de outubro de 2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação.

DEFEnSORIA PÚBLICA
Defensor Público-Geral: MARLOn COSTA LUz AMORIM

ATO nº 318, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso V, da 
Lei Complementar Estadual nº 055, de 27 de maio de 2009;

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 2.252, de 16 de dezembro 
de 2009, que institui o Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria 
Pública do Estado Tocantins e o respectivo Plano de Cargos, Carreira e 
Vencimentos;

CONSIDERANDO o Edital de Remoção Interna nº 179/2014, 
publicado no DOE nº 4.220, de 24 de setembro de 2014, que ofertou 02 (duas) 
vagas de Assistente de Defensoria Pública para lotação em Palmas - TO; 

CONSIDERANDO o resultado final do referido concurso de 
remoção interna divulgado através do Edital nº 191/2014, publicado no 
DOE nº 4.231, de 09 de outubro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º REMOVER os Assistentes de Defensoria Pública 
relacionado abaixo, classificados em 1º e 2º lugares, conforme resultado 
final do mencionado concurso de remoção interna, para Palmas - TO:

1º Igor Ferreira Dos Santos
2º Joeny Alves Sales

Art. 2º Os servidores removidos têm o prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Ato, para se apresentar e retomar o efetivo 
desempenho das atribuições do cargo, nos termos do artigo 18 da Lei 
Estadual nº 1.818/2007.

Art. 3° Este Ato entra em vigor a partir de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Gabinete do Defensor Público-Geral do Estado do Tocantins, em 
Palmas - TO, aos 14 dias do mês de outubro de 2014.

ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK
Defensor Público-Geral em exercício

ATO nº 319, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso V, da 
Lei Complementar Estadual nº. 055, de 27 de maio de 2009;

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 2.252, de 16 de dezembro 
de 2009, que institui o Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria 
Pública do Estado Tocantins e o respectivo Plano de Cargos, Carreira e 
Vencimentos;

CONSIDERANDO o Edital de Remoção Interna nº 180/2014, 
publicado no DOE nº 4.220, de 24 de setembro de 2014, que ofertou 01 
(uma) vaga de Assistente de Defensoria Pública para lotação em Porto 
Nacional - TO;

CONSIDERANDO o resultado final do referido concurso de 
remoção interna divulgado através do Edital nº 190/2014, publicado no 
DOE nº 4.231, de 09 de outubro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º REMOVER o Assistente de Defensoria Pública, EMERSOM 
DE CASTRO ALVES, classificados em 1º lugar, conforme resultado final 
do mencionado concurso de remoção interna, para Porto Nacional - TO:

Art. 2º Os servidores removidos têm o prazo de 10 (dez) dias, 
contados da publicação deste Ato, para se apresentar e retomar o efetivo 
desempenho das atribuições do cargo, nos termos do artigo 18 da Lei 
Estadual nº 1.818/2007.

Art. 3° Este Ato entra em vigor a partir de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Gabinete do Defensor Público-Geral do Estado do Tocantins, em 
Palmas - TO, aos 14 dias do mês de outubro de 2014.

ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK
Defensor Público-Geral em exercício

PORTARIA nº 1.469, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
em exercício, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar 
Estadual 055, de 27 de maio de 2009 e considerando a necessidade de 
melhor instrumentalizar o funcionamento da Defensoria Pública;

RESOLVE:

Art. 1°. CONCEDER o período de 29/10/2014 a 06/11/2014, das 
férias da servidora LUCIENE DAS GRAÇAS DANTAS, Superintendente 
de Administração e Finanças, matrícula nº 886544-2, relativas ao período 
aquisitivo 2011/2012, suspensas por meio da Portaria n° 627/2014, 
publicada no Diário Oficial n° 4.138 de 30 de maio de 2014.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Defensor Público-Geral do Estado do Tocantins em 
exercício, em Palmas, aos treze dias do mês de outubro de 2014.

ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK
Defensor Público-Geral em exercício

PORTARIA nº 1.476, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, inciso IV, da 
Lei Complementar nº 055, de 27 de maio de 2009;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a servidora LETÍCIA VICENTINI BIANCHINI, 
Chefe de Gabinete do Defensor Público-Geral, matrícula nº 894889-5, 
para substituir, sem prejuízo de suas funções, a Superintendente de 
Administração e Finanças, LUCIENE DAS GRAÇAS DANTAS, em suas 
atribuições na Defensoria Pública do Estado do Tocantins, em razão de 
férias legais concedidas por meio da Portaria nº 1.469/2014, referente 
ao período aquisitivo 2011/2012, no período de 29/10/2014 a 06/11/2014.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Defensor Público-Geral do Estado do Tocantins em 
exercício, em Palmas, aos treze dias do mês de outubro de 2014.

ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK
Defensor Público-Geral em exercício
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PORTARIA nº 1.490, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VII, do 
Ato nº 42/2013, publicado no DOE nº 3.812, de 07 de fevereiro 2013;

Considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins,

RESOLVE:

Art.1º ALTERAR em razão de extrema necessidade de serviço, o 
período de 20/11/2014 a 19/12/2014, das férias do Defensor Público de 1ª 
Classe, FABRÍCIO BARROS AKITAYA, matrícula nº 878701-8, referente ao 
exercício 2013/2, concedidas por meio da Portaria n° 1.240/2014, publicada 
no Diário Oficial n° 4.206, de 03 de setembro de 2014, assegurando-lhe o 
direito de usufruí-las no período de 07/01/2015 a 05/02/2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado do Tocantins, 
em Palmas, aos catorze dias do mês de outubro de 2014.

ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK
Subdefensor Público-Geral

PORTARIA nº 1.491, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VII, do 
Ato nº 42/2013, publicado no DOE nº 3.812, de 07 de fevereiro 2013;

Considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins,

RESOLVE:

Art.1º ALTERAR em razão de extrema necessidade de serviço, o 
período de 07/01/2015 a 05/02/2015, das férias do Defensor Público de 1ª 
Classe, FABRÍCIO BARROS AKITAYA, matrícula nº 878701-8, referente ao 
exercício 2014/1, concedidas por meio da Portaria n° 1.241/2014, publicada 
no Diário Oficial n° 4.206 de 03 de setembro de 2014, assegurando-lhe o 
direito de usufruí-las no período de 01/07/2015 a 30/07/2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado do Tocantins, 
em Palmas, aos catorze dias do mês de outubro de 2014.

ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK
Subdefensor Público-Geral

PORTARIA nº 1.492, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. VII, do 
Ato nº 42/2013, publicado no DOE nº 3.812, de 07 de fevereiro 2013;

Considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins,

RESOLVE:

Art.1º ALTERAR em razão de extrema necessidade de serviço, o 
período de 01/07/2015 a 30/07/2015, das férias do Defensor Público de 1ª 
Classe, FABRÍCIO BARROS AKITAYA, matrícula nº 878701-8, referente ao 
exercício 2014/2, concedidas por meio da Portaria n° 1.242/2014, publicada 
no Diário Oficial n° 4.206 de 03 de setembro de 2014, assegurando-lhe o 
direito de usufruí-las no período de 09/09/2015 a 08/10/2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado do Tocantins, 
em Palmas, aos catorze dias do mês de outubro de 2014.

ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK
Subdefensor Público-Geral

PORTARIA nº 1.493, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o Ato nº 42, de 29 de 
janeiro de 2013, publicado no DOE nº 3.812, de 07.02.2013;

Considerando que lhe foi delegada a prática de atos de gestão 
administrativa, orçamentária e financeira;

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, LEONARDO 
OLIVEIRA COELHO, para responder, sem prejuízo de suas funções, pela 
Diretoria do Núcleo Regional da Defensoria Pública em Guaraí - TO, em 
razão de licença médica para tratamento de saúde do titular, o Defensor 
Público de 1ª Classe, ADIR PEREIRA SOBRINHO, no período de 29 de 
outubro a 11 de dezembro de 2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado do Tocantins, 
em Palmas, aos catorze dias do mês de outubro de 2014.

ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK
Subdefensor Público-Geral

PORTARIA nº 1.494, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. IV, do 
Ato nº 42/2013, publicado no D.O.E. nº 3.812, de 07 de fevereiro de 2013;

Considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Tocantins;

Considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 038, de 16 de julho de 2009;

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, LEONARDO 
OLIVEIRA COELHO, para substituir, sem prejuízo de suas funções, o 
Defensor Público de 1º Classe, ADIR PEREIRA SOBRINHO, em suas 
atribuições na 3ª Defensoria Pública Cível e dos Juizados de Guaraí - TO, 
em razão de licença médica para tratamento de saúde, no período de 29 de  
outubro a 11 de dezembro de 2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado do Tocantins, 
em Palmas, aos catorze dias do mês de outubro de 2014.

ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK
Subdefensor Público-Geral

PORTARIA nº 1.495, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, inc. IV, do 
Ato nº 42/2013, publicado no D.O.E. nº 3.812, de 07 de fevereiro de 2013;

Considerando que lhe compete a autorização de acumulações 
e substituições no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Tocantins;

Considerando a regulamentação da concessão das indenizações 
consoante previsão contida no Ato nº 038, de 16 de julho de 2009;

Considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o 
funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
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RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a Defensora Pública de 1ª Classe, ANDREIA 
SOUSA MOREIRA LIMA, para substituir, sem prejuízo de suas funções, o 
Defensor Público Substituto, LEONARDO FERREIRA MENDES, em suas 
atribuições na 3ª Defensoria Pública de Família, Sucessões e Infância e 
Juventude de Colinas do Tocantins - TO, em razão de licença médica para 
tratamento de saúde, no período de 14 a 28 de outubro de 2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado do Tocantins, 
em Palmas, aos catorze dias do mês de outubro de 2014.

ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK
Subdefensor Público-Geral

TERMO DE APOSTILAMEnTO

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS 
em exercício, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 4º, 
inciso X da Lei Complementar nº 55, de 27 de maio de 2009;

RESOLVE:

Art. 1º Apostilar o Extrato nº 146/2014, de 11 de setembro de 2014, 
publicado no DOE n.º 4.230, de 08 de outubro de 2014 de modo que onde 
se lê: “Colinas”, leia-se: “Araguatins”.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura, revogando 
as disposições em contrário.

Gabinete Defensor Público-Geral do Estado do Tocantins em 
exercício, em Palmas, aos 14 dias do mês de outubro de 2014.

ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK
Defensor Público-Geral em exercício

PUBLICAÇÕES DOS MUnICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMEnTO 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
COnCORRÊnCIA n° 018/2014

A Prefeitura Municipal de Palmas-TO, através da Comissão 
Permanente de Licitação da Secretaria de Finanças, torna público o 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS da CONCORRÊNCIA 
N° 018/2014, referente a contratação de empresa especializada para 
execução de obras de conclusão das bocas de lobo da QD. 305 Sul, 
implantação de praças - bacia de infiltração, praças da 305-Sul (APM 01 
- APM 07 - APM 20) E ÁREAS VERDES - QD. 305 Sul (ARSO 32) - QD 
207 Sul (ARSO 23) APM 03, no município de Palmas -TO, de interesse 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, processo nº 
2014025665. Após exame acurado das Propostas de Preços apresentadas 
pelas empresas habilitadas no certame e com base no Parecer Técnico 
emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a 
Comissão classificou, baseada nos critérios de aceitabilidade das propostas 
constantes do item 11 do Edital, as empresas FIGS ENGENHARIA LTDA 
e CMI CONTRUTORA MACEDO LTDA por atenderem às exigências do 
Edital, declarando vencedora do certame a empresa FIGS ENGENHARIA 
LTDA, com o valor total de R$ 1.608.418,57 (hum milhão, seiscentos e 
oito mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos). A ata 
de julgamento e documentos complementares estão à disposição dos 
licitantes na Superintendência de Compras e Licitações da Secretaria 
de Finanças, no endereço constante no Edital, em horário comercial, em 
dias úteis. Maiores informações poderão ser obtidas na Superintendência 
de Compras e Licitações, pelos fones: (63) 2111-2735 / 2737 ou e-mail: 
cplpalmas@gmail.com.

Palmas, 15 de Outubro de 2014.

Antonio Luiz Cardozo Brito
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO nA FORMA PRESEnCIAL

O Fundo Municipal de Saúde de Brejinho de Nazaré - TO, através 
da Comissão de Licitação, torna público que fará realizar na sala de reunião 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado a Praça N. Srª de 
Nazaré, nº 665, Centro - Brejinho de Nazaré - TO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 - FMS, dia 29 DE OUTUBRO 
DE 2014 às 10:30 horas, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
PARA CAPACITAÇÃO E CURSOS A SEREM REALIZADOS PELO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

Retirada do Edital Junto a Comissão de Licitações, das 13:00 às 
17:00 horas de segunda a sexta-feira, e informação através do fone: (63) 
3521-1441.

Brejinho de Nazaré - TO, 15 de Outubro de 2014.

Zilmar Divino Aires Gonçalves
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO nA FORMA PRESEnCIAL

O Município de Brejinho de Nazaré - TO, através da Comissão de 
Licitação, torna público que fará realizar na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situado a Praça N. Srª de Nazaré, nº 665, 
Centro - Brejinho de Nazaré - TO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014 - ADM, dia 29 DE OUTUBRO DE 2014 
às 09:00 horas, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

Retirada do Edital Junto a Comissão de Licitações, das 13:00 às 
17:00 horas de segunda a sexta-feira, e informação através do fone: (63) 
3521 - 1441.

Brejinho de Nazaré - TO, 15 de Outubro de 2014.

Zilmar Divino Aires Gonçalves
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

EDITAL DE COMUnICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS, CNPJ-
25.061.722/0001-87, torna público que requereu ao Instituto Natureza 
do Tocantins - NATURATINS, a Licença Prévia (L.P) para a atividade de 
Extração Mineral de cascalho, sito na Fazenda da Família, Localizada 
no lote 45 do Loteamento Araguaia, município de Araguatins-TO. O 
empreendimento se enquadra nas Resoluções CONAMA N° 001/86 e 
237/97 que dispõe sobre Impacto Ambiental.

EDITAL DE COMUnICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS, CNPJ-
25.061.722/0001-87, torna público que requereu ao Instituto Natureza do 
Tocantins - NATURATINS, a Licença de Instalação (L.I) para a atividade 
de Extração Mineral de cascalho, sito na Fazenda da Família, Localizada 
no lote 45 do Loteamento Araguaia, município de Araguatins-TO. O 
empreendimento se enquadra nas Resoluções CONAMA N° 001/86 e 
237/97 que dispõe sobre Impacto Ambiental.

EDITAL DE COMUnICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS, CNPJ-
25.061.722/0001-87, torna público que requereu ao Instituto Natureza do 
Tocantins - NATURATINS, a Licença de Operação (L.O) para a atividade 
de Extração Mineral de cascalho, sito na Fazenda da Família, Localizada 
no lote 45 do Loteamento Araguaia, município de Araguatins-TO. O 
empreendimento se enquadra nas Resoluções CONAMA N° 001/86 e 
237/97 que dispõe sobre Impacto Ambiental.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

FUnDO MUnICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRISTALÂnDIA

AVISO DO RESULTADO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESEnCIAL nº 007/2014

O FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE CRISTALÂNDIA, 
ESTADO DO TOCANTINS, torna público o resultado do processo licitatório 
Pregão Presencial 007/2014, objetivando a Aquisição de frutas e verduras 
destinadas à manutenção da merenda escolar e demais programas do 
município de Cristalândia - TO, realizado às 09:00min do dia 23 de setembro 
de 2014, onde chegou-se aos seguintes resultados: a empresa Portal 
Distribuidora Ltda venceu os item: 01 ao 28 perfazendo um valor total 
de R$ 67.781,00 (sessenta e sete mil e setecentos e oitenta e um reais). 
Portanto desde a data desta publicação o proponente acima citado deverá 
comparecer no prazo máximo de 05 dias para assinatura do contrato com 
esta municipalidade.

Cristalândia - TO, 29 de Setembro de 2014.

MARITÂNIA SOUZA OLIVEIRA
Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

FUnDO MUnICIPAL DE ASSISTÊnCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Assistência Social de Darcinópolis, através 
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, torna 
público, que realizará na sede da Prefeitura a seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 - Ás 10h00min, do dia 29 de 
outubro de 2014, para contratação de empresa para fornecimento de carne 
bovina para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Darcinópolis.

Editais e maiores informações se encontram a disposição na 
Prefeitura Municipal, na Praça Antonio Dias da Silveira, S/N, CEP.: 77.910-000,  
Darcinópolis-TO, ou pelo telefone: (63) 3423-1188, durante o horário de 
expediente, ou pelo email: pmd.licitacao@gmail.com.

Darcinópolis - TO, 16 de Outubro de 2014.

Maria Emilia de Sousa Moura Neta Paranaguá
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO 031/2014

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia/TO, 
nos termos do art. 21, § 4º, da Lei 8666/93, tona publico PRORROGAÇÃO 
na data de abertura do Pregão Presencial nº 031/2014 do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, visando aquisição de sacos plásticos em tamanhos 
e formas variadas destinados ao acondicionamento de lixo para atender 
as necessidades da administração pública de Formoso do Araguaia-TO, 
bem como os órgãos a ela vinculados, que estava prevista para o dia 20 
(vinte) de outubro de 2014, às 09h00m, ficando determinada nova data para 
abertura que será dia 03 (três) de Novembro do corrente ano, às 09h00 
horário local, (credenciamento a partir das 08h:30mim horário local. Ficam 
RATIFICADAS as demais cláusulas, condições, orientações previstas no 
instrumento convocatório, inclusive quanto ao local de realização, horário 
e local para retirada do edital e seus anexos.

Formoso do Araguaia - TO, 15 de Outubro de 2014.

VALDIRENE MENEZES FERREIRA AGUIAR
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

EXTRATO DO COnTRATO nº 050/2014

Processo nº 2555/2014. Licitação: Pregão Presencial nº 034/2014 
- Tipo Menor Preço Global. Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA, CNPJ nº 37.426.178/0001-09. 
OBJETO: Aquisição de Pedra de Mão (Pedra Pulmão). Vigência: 12 meses, 
a contar da data da assinatura do contrato. Valor: R$ 13.965,00 (treze mil 
novecentos e sessenta e cinco reais) Data de Assinatura: 14/10/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Gerson Jose de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, RESOLVE: 
HOMOLOGAR, a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
029/2014, objetivando a Locação de um caminhão basculante destinado 
a manutenção e recuperação de estradas vicinais deste município, a ser 
contratado com a empresa: JOVENTINA DA CPSTA BRITO, inscrita no 
CNPJ nº 08.959.812/0001-70, por ter apresentado menores preços para 
contratar com este município. Portanto desde a data desta publicação a 
proponente acima citado deverá comparecer no prazo máximo de 03 (três) 
dias para assinatura do contrato com esta municipalidade, sob pena de cair 
o direito de contratar com este município.

Lajeado - TO, 09 de Outubro de 2014.

FLORIANO HÉLIO CARVALHO BARBOSA
Secretário de Administração Interino

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, RESOLVE: 
HOMOLOGAR, a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
030/2014, objetivando a aquisições de tendas destinadas aos eventos 
municipais do município de Lajeado - TO, a ser contratada com a empresa: 
RJ COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.123.324/0001-66, por 
terem apresentado menores preços para contratar com este município. 
Portanto desde a data desta publicação a proponente acima citado deverá 
comparecer no prazo máximo de 03 (três) dias para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, com esta municipalidade, sob pena de cair o direito 
de contratar com este município.

Lajeado - TO, 09 de Outubro de 2014.

FLORIANO HÉLIO CARVALHO BARBOSA
Secretário de Administração Interino

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, RESOLVE: 
HOMOLOGAR, a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
031/2014, objetivando a Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos 
de ar condicionados do tipo “Split”, incluindo retirada, transferência, se 
necessário e instalação dos equipamentos, a ser contratado com a empresa: 
JR CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 
02.940.054/0001-62, por ter apresentado menores preços para contratar 
com este município. Portanto desde a data desta publicação a proponente 
acima citado deverá comparecer no prazo máximo de 03 (três) dias para 
assinatura do contrato com esta municipalidade, sob pena de cair o direito 
de contratar com este município.

Lajeado - TO, 09 de Outubro de 2014.

FLORIANO HÉLIO CARVALHO BARBOSA
Secretário de Administração Interino

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
RESOLVE: HOMOLOGAR, a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 032/2014, objetivando a Contratação dos serviços de 
levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; Acompanhamento 
dos Programas Educacionais em nível Estadual e Municipal, principalmente 
que visem o aumento de receitas junto ao FUNDEB, PNAE, PNATE e 
PDDE, a ser contratado com o Srº SILVIO INACIO MORREIRA, inscrita no 
CPF nº 527.514.221-87, por ter apresentado menor preço para contratar 
com este município. Portanto desde a data desta publicação a proponente 
acima citado deverá comparecer no prazo máximo de 03 (três) dias para 
assinatura do contrato com esta municipalidade, sob pena de cair o direito 
de contratar com este município.

Lajeado - TO, 09 de Outubro de 2014.

FLORIANO HÉLIO CARVALHO BARBOSA
Secretário de Administração Interino
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 027/2014
PROCESSO Nº: 062/2014
ÓRGÃO INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Lajeado - TO
FORNECEDORES REGISTRADOS: CARLOS HENRIQUE FONSECA 
CAPISTRANO, CNPJ: 18.257.581/0001-51,
OBJETO: Contratação dos serviços de sonorização volante e divulgação 
de matéria, em carro de som, de Interesse deste município, mediante as 
condições estabelecidas neste Edital. Conforme Termo de Referência 
constantes no Anexo I deste edital.

PREÇOS REGISTRADOS:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2014
Fornecedor: CARLOS HENRIQUE FONSECA CAPISTRANO - CNPJ: 
18.257.581/0001-51

Item Quant. Und Objeto Valor unitário Valor total

01 800 Horas Contratação dos serviços de sonorização volante e divulgação 
de matéria, em carro de som, de Interesse deste município. 33,00 26.400,00

Valor Total R$ 26.400,00

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua publicação.
MODALIDADE: Pregão Presencial, Lei nº 10.520/2002.
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39
ASSINATURA: 17 de setembro de 2014.
SIGNATÁRIOS: FLORIANO HÉLIO CARVALHO BARBOSA - Secretário 
de Administração Interino e Lucivânia de Paula Rua Carvalho - Gestora 
do Fundo Municipal de Assistência Social.

Valdira Rodrigues Lemes
Pregoeira

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
RESOLVE: HOMOLOGAR, a Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 016/2014, objetivando a Contratação de empresa para 
construção de bueiros tubular triplo de concreto na estrada vicinal que 
liga o Vão do Cachorro, município de Lajeado - TO, a ser contratado com 
a empresa: CONSTRUTORA E LOCADORA M & G EIRELI - ME, inscrita 
no CNPJ: 17.856.604/0001-37, por ter apresentado menores preços para 
contratar com este município. Portanto desde a data desta publicação a 
proponente acima citado deverá comparecer no prazo máximo de 03 (três) 
dias para assinatura do contrato com esta municipalidade, sob pena de cair 
o direito de contratar com este município.

Lajeado - TO, 15 de Outubro de 2014.

FLORIANO HÉLIO CARVALHO BARBOSA
Secretário de Administração Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

LEI nº 371/2013, DE 16 DE DEzEMBRO DE 2013.

Autoriza o Município de Miracema do Tocantins, a 
participar do Consórcio Intermunicipal de Saneamento 
Básico e Desenvolvimento Sustentável da Região Centro 
Norte do Tocantins.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO, no 
uso de suas atribuições legais e constitucionais APROVA e EU, Prefeita 
Municipal, com base na Lei Orgânica do Município SANCIONO a seguinte 
Lei:

Art. 1º. Fica o Município de Miracema do Tocantins-TO, autorizado 
a participar do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região 
Centro Norte do Tocantins, constituído por Municípios do Estado do 
Tocantins, mediante assinatura do competente Protocolo de Intenções.

Art. 2º. Faz parte integrante da presente Lei o Protocolo de 
Intenções e seus Anexos que disciplinam o Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento Básico da Região Centro Norte do Tocantins.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO 
TOCANTINS, aos 16 dias do mês de dezembro de 2013.

MAGDA RÉGIA SILVA BORBA
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA

DECRETO nº 155/2014, DE 09 DE OUTUBRO DE 2014.

Dispõe sobre convocação de candidato aprovado em 
concurso público para posse e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 71, inciso 
III, da Lei Orgânica Municipal e com fulcro no art. 8° da Lei Municipal n° 
322/2012 combinado com a Lei Municipal nº 311/2012 e 245/2007, e

Considerando a declaração de decadência do direito a posse do 
candidato convocado Marcos Antonio Barbosa Faria, disciplinado no Decreto 
Municipal n°143/2014, de 26 de setembro de 2014, gera direito subjetivo de 
convocação e posse de candidatos segundo a ordem cronológica conforme 
a homologação do resultado do Concurso Público n° 001/2013.

Considerando a declaração de decadência do direito a posse 
do candidato convocado Jose Diniz Ferreira, disciplinado no Decreto 
Municipal n° 143/2014, de 26 de setembro de 2014, gera direito subjetivo de 
convocação e posse de candidatos segundo a ordem cronológica conforme 
a homologação do resultado do Concurso Público n° 001/2013.

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar o candidato Nelsoene Pereira de Castro, 
inscrição n° 05014, classificado para o cadastro reserva, em terceiro lugar 
no Concurso Público n° 001/2013, para tomar posse do cargo efetivo de 
Monitor, vista da homologação do resultado final do certame.

Art. 2º. Convocar o candidato Flavio Araújo Silva, inscrição n° 
04394, classificado, em quarto lugar no Concurso Público n° 001/2013, 
para tomar posse do cargo efetivo de Operador de Máquinas, vista da 
homologação do resultado final do certame.

Art. 3°. Fica disciplinado o prazo máximo de trinta dias, contados 
da publicação, os candidatos se apresentarem junto a Secretária de 
Administração/Setor de Pessoal, localizado na Rua 22 de Abril, n° 300, 
centro, na cidade de Nova Rosalândia/TO, no horários das 07:30 às 13:30 
de segunda a quinta no mês de julho, para apresentação de documentos 
necessários constantes no anexo II do decreto Municipal n° 039/2014 e 
para apresentação das declarações constantes do anexo III e IV e V, do 
Decreto Municipal n° 039/2014, para o provimento de nomeação e posse 
do respectivo cargo no quadro de servidores efetivos da Administração 
Municipal.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Rosalândia-TO, aos 09 
dias do mês de outubro de 2014, 126° da Republica, 26° do Estado e 26° 
do Município.

Enoque Portílio Cardoso
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESEnCIAL nº 027/2014

A Prefeitura Municipal de Paranã, Estado do Tocantins, torna público 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação Pública 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo tipo MENOR PREÇO POR 
ÍTEM, regida pela Lei 10.520/02 e 8666/93, com as alterações posteriores 
e nos termos do Edital e seus anexos, às 09:00 horas, horário local, do dia 
30 de Outubro de 2014, à Praça da Bandeira, nº 246, centro, na cidade 
de Paranã - TO, sede da Prefeitura Municipal, onde estarão disponíveis o 
edital e maiores informações, no horário de 8:00 as 12:00h, tendo como 
objeto a “1-) Locação de duas camionete para transporte e distribuição de 
água na região do Albino, neste município, no período de 01.11.2014 a 
30.12.2014 e 2-) e um caminhão pipa para molhar os canteiros, praças e 
jardins do município de Paranã-TO”.

Paranã, Estado do Tocantins, aos 16 dias do mês de Outubro do 
ano de dois mil e quatorze.

LAYDYANE PEREIRA BASTOS MIRANDA
Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

FUnDO MUnICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - (SRP) Nº 018/2014 - Proc. nº 101/2014, 
Abertura dia 29/10/2014 às 09hs00min, visando aquisição de Material de 
Pedagógicos, para atender a demanda Secretaria Municipal de Educação. 
Edital e seus Anexos estarão disponíveis a todos os interessados na sala de 
licitações por meios magnéticos (CD ROM, PEN DRIVE e IMPRESSOS), 
no horário compreendido entre as (12:30hs  às 18:30hs). Mais informações 
através do Fone: (063) 3466-1215, junto à Comissão Permanente de 
Licitação.

Pedro Afonso - TO, 15 de Outubro de 2014.

Joelma Gorete C. de Oliveira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO nA FORMA PRESEnCIAL nº 016/2014

O Fundo de Saúde de Pium -TO, Torna Público que fará realizar no 
dia 29 do mês de Outubro de 2014, às 10:30 horas, na sala de reunião da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, Localizada na Av. Diogenes de 
Brito, nº 01, Setor Alto da Boa vista, nesta cidade, Licitação na Modalidade 
Pregão na Forma Presencial, Tipo Menor Preço por item, aquisição de 
veículo tipo micro-ônibus com capacidade mínima para 14 passageiros 
para o Fundo de Saúde de Pium. Maiores informações através do Fone: 
(63) 3368-1228, das 08:00 às 13:00 horas de Segunda a Quinta-Feira.

Pium - TO, 15 de Outubro de 2014.

Antônio Carlos Teixeira
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESEnCIAL 004/2014

O Fundo de Assistência Social do Município de Pium - TO, torna 
público que fará realizar no dia 29 do mês de Outubro de 2014, às 09:00 
horas, na sala de reunião da CPL, Localizada na Av. Diogenes de Brito, nº 01,  
Setor Alto da Boa vista, centro nesta cidade, licitação na modalidade 
Pregão Presencial, Tipo Menor preço global, para contratação de empresa 
especializada em excursão com fornecimento de transporte, alimentação, 
hospedagem e passeios turísticos para cidade de Ilhéus. Maiores 
informações através do Fone: (63) 3368-1228, das 08:00 às 13:00 horas 
de Segunda a Quinta-Feira.

Pium - TO, 15 de Outubro de 2014.

Antônio Carlos Teixeira
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

FUnDO MUnICIPAL DE SAÚDE DE PORTO nACIOnAL

EXTRATO DE COnTRATO

a) Espécie: Extrato 047/2014 do Contrato n° 047/2014, firmado em 
25.08.2014, entre o(a) Fundo Municipal de Saúde de Porto Nacional e a 
empresa: Autêntica Agência de Viagens, Turismo e Eventos Ltda - ME, CNPJ 
nº 07.161.924/0001-19; b) Objeto: Contratação de agência de viagem para 
o fornecimento de passagens aéreas (nacional) para a servidora Ana Paula 
dos Santos e Silva Rodrigues, Terapeuta Ocupacional, matrícula 8840, que 
irá participar do Congresso Norte Nordeste de Terapia Ocupacional, que 
acontecerá em Belém-PA, no período de 17 a 20 de setembro de 2014; c) 
Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/1993; d) e) Vigência: Da data subsequente 
à assinatura do Termo do Contrato ate o término do quantitativo solicitado 
ou 31 de dezembro de 2014; f) Dotação: 10.301.0069.2.078.3.3.90.33 - 41; 
g) Valor: R$ 1.912,00 (mil novecentos e doze reais); h) Signatários: pela 
Contratante, Sr. Anderson Oliveira Costa e pela Contratada Marcos Aurélio 
Alves Borges.

FUnDO MUnICIPAL DE SAÚDE DE PORTO nACIOnAL

EXTRATO DE COnTRATO

a) Espécie: Extrato 057/2014 do Contrato nº 057/2014, firmado 
em 17.09.2014, entre o(a) Fundo Municipal de Saúde de Porto Nacional e 
a empresa: Viptec Informática Eireli Me, CNPJ nº 13.397.064/0001-10; b) 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material e equipamento 
de processamento de dados, destinado a atender o Fundo Municipal 
de Saúde de Porto Nacional; c) Fundamento Legal: Pregão Presencial 
024/2014 e Lei nº. 8.666/1993; d) Processo: 5510/2014; e) Vigência: Da 
data de sua assinatura até término da entrega e instalação dos produtos 
licitados; f) Dotação: 04.40.10.301.0069.2.081 Elemento 3.3.90.52 / 
3.3.90.30 - 41; g) Valor: R$ 80.778,00 (oitenta mil setecentos e setenta e 
oito reais); h) Signatários: pela Contratante, Sr. Anderson Oliveira Costa e 
pela Contratada Ariosley Aguiar e Moura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO

EDITAL DE COMUnICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO - TO, inscrita no 
CNPJ n° 25.086.828/0001-35, torna público que requereu junto ao Órgão 
Ambiental - NATURATINS (Instituto Natureza do Tocantins), as Licenças 
Ambientais LP, LI e LO para atividade de Extração de Cascalho e Bota 
Fora, neste município. O empreendimento se enquadra na Resolução do 
CONAMA nº 237/97 e Resolução COEMA-TO nº 07/2005, que dispõe sobre 
Licenciamento Ambiental desta Atividade.

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

EDITAL DE COMUnICAÇÃO

O Sr. AGENOR RODRIGUES DOS SANTOS, CPF: 270.067.431-68,  
torna público que requereu ao NATURATINS: As Licenças (Prévia, 
Instalação e Operação) para atividade de Represa para captação de 
água, na Faz. Alvorada, Itapiratins-TO. O empreendimento se enquadra 
nas Res. CONAMA n° 001/86 e 237/97 e COEMA 007/2005, referente ao 
Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUnICAÇÃO

O Sr. ALEX BARROSO RIBEIRO, CPF: 902.454.231-68, torna 
público que requereu ao NATURATINS: As Licenças (Prévia, Instalação e 
Operação) para atividade de Represa para captação de água, no Lote 08,  
São Valério da Natividade-TO. O empreendimento se enquadra nas 
Res. CONAMA n° 001/86 e 237/97 e COEMA 007/2005, referente ao 
Licenciamento Ambiental desta atividade.

EDITAL DE COMUnICAÇÃO

A Empresa CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA, CNPJ: 
01.593.821/0003-03, localizada na Av. Primária 2, Parque Agroindustrial 
de Gurupi - PAIG, município de Gurupi/TO, torna público que requereu ao 
Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, a Renovação da LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para a atividade de FABRICAÇÃO DE EMULSÕES 
ASFÁLTICAS. O empreendimento se enquadra nas Resoluções CONAMA 
nº 237/97 e COEMA nº 007/2005, que dispõe sobre Licenciamento Ambiental 
desta atividade.
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EDITAL DE COMUnICAÇÃO

A empresa Construtora Rio Tocantins Ltda, CNPJ nº 
04.201.540/0001-94, torna público que requereu ao Instituto Natureza do 
Tocantins - NATURATINS, Autorização Ambiental - AA para operação de 
Canteiro de Obras, localizado na margem da rodovia TO-342, Km 20, zona 
rural do município de Miranorte - TO, a ser utilizado como apoio às obras 
de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia TO-342, trecho Dois 
Irmãos / Miranorte. O empreendimento se enquadra na Resolução COEMA 
Nº 07/2005, que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental.

EDITAL CORREG/SEPRO n. 0023 - APLICAÇÃO DE PEnALIDADE
(CEnSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL)

PENA DISCIPLINAR APLICADA AO MÉDICO FRANCISCO 
ALVES DA SILVA - CRM/TO N. 2225

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.268/57, 
regulamentada pelo Decreto nº 44.45/58, e em conformidade com o Acórdão 
proferido no Processo Ético-Profissional nº 013/12, cujo julgamento ocorreu 
em 27 de Junho de 2014, vem aplicar ao médico Francisco Alves da Silva, 
inscrito no CRM/TO sob o número 2.225, a pena de “Censura Pública em 
Publicação Oficial”, prevista na alínea “C” do artigo 22 da Lei 3.268/57, 
por infração ao artigo 11 do Código de Ética Médica - Resolução CFM 
1.931/2009.

Palmas/TO, 7 de outubro de 2014.

Eduardo Francisco de Assis Braga
Corregedor

EDITAL CORREG/SEPRO n. 024 /2014 - APLICAÇÃO DE PEnALIDADE
(CEnSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL)

PENA DISCIPLINAR APLICADA AO MÉDICO JOSÉ 
CELSO RODRIGUES CINTRA - CRM/TO N.0021

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.268/57, 
regulamentada pelo Decreto nº 44.45/58, e em conformidade com o Acórdão 
proferido no Processo Ético-Profissional nº 007/2010, cujo julgamento 
ocorreu em 28 de março de 2014, vem aplicar ao médico José Celso 
Rodrigues Cintra, inscrito no CRM/TO sob o número 0021, a pena de 
“Censura Pública em Publicação Oficial”, prevista na alínea “c” do artigo 22  
da Lei 3.268/57, por infração aos artigos 29 e 45 do Código de Ética Médica 
- Resolução CFM 1246/1988, correlatos aos artigos 1º e 9º do Código atual 
- Resolução CFM 1.931/2009.

Palmas/TO, 7 de outubro de 2014.

Eduardo Francisco de Assis Braga
Corregedor

EDITAL CORREG/SEPRO nº 025/2014

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 
15 (QUINZE) DIAS - PENA DISCIPLINAR APLICADA 
AO MÉDICO FREDERICO JOSÉ MARTINS DE SOUSA 
- CRM/TO Nº 1678

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.268/57, 
regulamentada pelo Decreto nº 44.045/58 e, em conformidade do Acórdão 
exarado por este Regional nos autos do Processo Ético Profissional nº 
012/2011, vem aplicar ao médico FREDERICO JOSÉ MARTINS DE 
SOUZA, inscrito no CRM/TO sob o número 1678, a pena de suspensão do 
exercício profissional por 15 (quinze) dias, prevista na alínea “d” do artigo 22  
da Lei nº 3.268/57. Tal penalidade se impõe em virtude do cometimento, 
por aludido profissional, de infração aos artigos 1º, 23 e 37 do Código de 
Ética Médica - Resolução CFM 1931/2009. Com isso, fica referido médico, 
impedido de exercer atividades profissionais em Medicina no período de 1o 
a 15 de dezembro de 2014, em todo o território nacional.

Palmas/TO, 8 de outubro de 2014.

Eduardo Francisco de Assis Braga
Corregedor

EDITAL DE COMUnICAÇÃO

A empresa Ricanato Empreendimentos Imobiliários LTDA, inscrita 
no CNPJ de nº 26.749.630/0001-57, torna público que requereu junto ao 
Instituto Natureza do Tocantins, a Licença Prévia, Licença de Instalação, 
Licença de Operação e Outorga para uso de recursos hídricos da atividade 
de Piscicultura do empreendimento denominado Pesque e Pague Santa 
Bárbara, com endereço na Rodovia TO-050, km 19, Fazenda Santa Bárbara, 
Palmas/TO. A atividade se enquadra nas Resoluções CONAMA nº 001/86 
e 237/97.

SESCOOP - TO
EDITAL DE LICITACÃO - MODALIDADE: LEILÃO PÚBLICO

O SESCOOP/TO, de conformidade com a o Regulamento de 
Licitações e Contratos do SESCOOP, aprovado pela Resolução N° 850, 
de 28 de fevereiro de 2012 e Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, 
autorizou às alienações, torna público a todos os interessados que serão 
alienados através de Leilão Público no dia 03 de novembro de 2014, às 
10h, no Auditório da Leilões Brasil na Quadra 308 Sul, Alameda 01, Lts. 
37/39, na cidade de Palmas - TO, o seguinte veículo:

FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011/12 MWS 1476

Informações serão prestadas em horário comercial, através dos 
fones: (63) 3225-3686, 8466-8230, ou mesmo pelo Site: www.leiloesbrasilto.
com.br

SESCOOP/TO, 14 de outubro de 2014.

EDITAL DE COMUnICAÇÃO

A Empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, CNPJ. Nº 
62.011.788/0004-31, endereço situado na Rua J, nº 161, Lote 24, Araguaína - TO,  
torna público que requereu junto ao Instituto Natureza do Tocantins - 
NATURATINS, a Licença de Operação para a atividade de Aterro Sanitário, 
com endereço no Loteamento Caju Manso, Lote 01, Fazenda Bela 
Vista, zona rural de Araguaína - TO. O Empreendimento enquadra-se na 
Resolução do CONAMA 237/97, que dispõe sobre Impactos Ambientais.

EDITAL DE COnVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDInÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, 
Restaurantes de GURUPI E REGIÃO - SINGAREHST GURUPI, em 
conformidade com o estatuto social da entidade, convoca todos os 
trabalhadores da categoria, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 30 de outubro de 2014, às 14:00 
horas, em primeira convocação e não havendo quórum estatutário, realizar-se  
às 15:00 horas, em segunda convocação com qualquer número de 
trabalhadores presentes, na sede da entidade situada à Rua Senador Pedro 
Ludovico, 553, Gurupi - TO, Centro - Para tratar da seguinte ordem do dia: 
discussão e aprovação do regulamento eleitoral.

Palmas/TO, 16 de outubro de 2014.

José Benoni Jorge
Diretor Presidente
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