Ano XXV - Estado do Tocantins, segunda-feira, 18 de março de 2013
PEDRO PAULO VALADÃO COELHO, matrícula nº 894119-0, do cargo de
Psicólogo, do Quadro de Profissionais de Saúde, a partir de 15 de fevereiro
de 2013, com base no que consta do processo nº 2013/3055/000579.
ROBERT ALEX SEBASTIAN CAMPOS, matrícula nº 902242-2, do cargo
de Assistente de Serviços de Saúde, do Quadro de Profissionais de Saúde,
a partir de 11 de fevereiro de 2013, com base no que consta do processo
nº 2013/3055/000580.
PORTARIA Nº 154, de 13 de março de 2013.
Dispõe sobre os valores a serem pagos pelo Plansaúde
referentes a honorários médicos.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 42, § 1º, inciso IV da Constituição do
Estado, com fulcro no artigo 25, § 2º, da Lei 2.296, de 11 de março de 2010,
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deSPACHO Nº 751/2013
PROCESSO Nº: 2012/2700/003613
INTERESSADA: MARIA CINARA PEREIRA DE BRITO
ASSUNTO: Licença para Atividade Política
CARGO: Professor Normalista
MATRÍCULA Nº: 418498-0
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Escola Estadual Nova Esperança
MUNICÍPIO: Filadélfia
Nos termos do Despacho da Diretoria de Normatização, Direitos e
Obrigações, da Diretoria Geral de Planejamento e de Gestão Profissional
do Poder Executivo, desta Pasta, resolvo REVOGAR, a partir de 1º de
agosto de 2012, somente na parte que concedeu Licença para Atividade
Política, à servidora Maria Cinara Pereira de Brito, por meio do Despacho
nº 3.521, de 13 de julho de 2012, no período de 31.07.2012 a 06.10.2012,
considerando o indeferimento do pedido de registro de sua candidatura
pela Justiça Eleitoral.

CONSIDERANDO que o Sindicato dos Médicos do Estado do
Tocantins – SIMED oficializou requerimento no qual busca reajuste nos
preços praticados a título de serviços médicos;

Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 27
dia(s) do mês de fevereiro de 2013.

CONSIDERANDO, quanto ao rol de procedimentos, que continuam
a ser aplicadas as Listas de Procedimentos Médicos delineadas pelo §1º
do artigo 25 da Lei 2.296, de 11 de março de 2010;

deSPACHO Nº 882/2013

CONSIDERANDO, com relação ao Índice Nacional de Preços
ao Consumidor – INPC-IBGE, que os valores atualmente pagos pelo
PLANSAÚDE pela prestação desses serviços, demonstram desalinhamento;
CONSIDERANDO, finalmente, que a defasagem nos valores
atualmente praticados repassados pelo PLANSAÚDE pode vir a resultar
em desequilíbrio financeiro desfavorável aos prestadores de serviços, o
que implicaria na solução de continuidade nos atendimentos;
RESOLVE:
Art. 1º FIXAR os valores dos honorários pagos relativos a
procedimentos médicos em 100% dos valores estabelecidos na Tabela de
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM
- 4ª EDIÇÃO PLENA, para os procedimentos realizados no âmbito do Plano
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins,
a partir de 1º de janeiro de 2013.

PROCESSO Nº: 2013/2700/000459
INTERESSADO(A) :ADELAINE VALÉRIA GOMES LIMA
ASSUNTO: Licença para Tratar de Interesses Particulares
CARGO: Professor da Educação Básica
MATRÍCULA Nº: 852788-1
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Colégio Paroquial Bernardo Sayão - Convênio
MUNICÍPIO: Gurupi
REGIONAL: Gurupi
Acolhendo a informação prestada pela Diretoria de Normatização,
Direitos e Obrigações, do Departamento de Planejamento e de Gestão
Profissional do Poder Executivo, desta Pasta, e tendo em vista o que consta
do processo, CONCEDO à servidora Adelaine Valéria Gomes Lima, nos
termos do artigo 103, da Lei n° 1.818, de 23 de agosto de 2007, LICENÇA
PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, sem remuneração,
pelo prazo de 03 (três) anos, no período de 15.02.2013 a 14.02.2016.

ATO deCLARATÓRIO de VACÂNCIA Nº 10, de 06 de março de 2013.

Durante o período de concessão da referida licença, sendo o(a)
servidor(a) segurado(a) do PlanSaúde, deverá comparecer imediatamente
àquela Unidade Operacional para adoção de procedimentos cabíveis, uma
vez que deverá efetuar o pagamento de sua contribuição mensal mais a
contribuição do Estado. Caso o(a) servidor(a) não queira permanecer no
Plano, deverá solicitar sua exclusão via requerimento, sob pena de contrair
dívida referente às mensalidades que deixarem de ser pagas.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, consoante o
disposto no art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado e nos termos
do art. 32, inciso V, da Lei nº 1.818/2007, resolve:

Nesse período, incumbirá ao(à) servidor(a) licenciado o pagamento
das contribuições previdenciárias diretamente ao Instituto de Gestão
Previdenciária do Estado do Tocantins (tanto a parte do próprio servidor
como a patronal), por meio de requerimento formulado àquele Instituto.

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

DECLARAR a vacância dos cargos abaixo relacionados:
- Assistente Administrativo, do Quadro Geral do Poder Executivo,
por haver a titular Adriana do Nascimento Lacerda, matrícula nº 860949-7,
tomado posse em outro cargo público inacumulável, a partir de 26 de fevereiro
de 2013, com base no que consta do processo nº 2013/2300/000842;
- Auxiliar Administrativo, do Quadro Geral do Poder Executivo, por
haver o titular Anderson Conceição de Sousa, matrícula nº 861440-7, tomado
posse em outro cargo público inacumulável, a partir de 27 de fevereiro de
2013, com base no que consta do processo nº 2013/2300/000856;
- Assistente Administrativo, do Quadro Geral do Poder Executivo,
por haver o titular André Armondes Pereira, matrícula nº 860739-7, tomado
posse em outro cargo público inacumulável, a partir de 25 de fevereiro de
2013, com base no que consta do processo nº 2013/2300/000837;
- Assistente Administrativo, do Quadro Geral do Poder Executivo,
por haver a titular Dorcas Ribeiro dos Santos, matrícula nº 861795-3, tomado
posse em outro cargo público inacumulável, a partir de 26 de fevereiro de
2013, com base no que consta do processo nº 2013/2300/000840;
- Assistente Administrativo, do Quadro Geral do Poder Executivo,
por haver a titular Marcilene Divina Soares dos Santos, matrícula nº
832097-7, tomado posse em outro cargo público inacumulável, a partir
de 25 de fevereiro de 2013, com base no que consta do processo nº
2013/2300/000835.

Possuindo empréstimo pessoal consignado em Folha de
Pagamento, deverá o(a) servidor(a) dirigir-se com a maior brevidade
possível à instituição financeira responsável, a fim de obter informações
acerca dos procedimentos necessários à continuidade da quitação do
débito existente.
Gabinete do Secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 08 dia(s)
do mês de março de 2013.
deSPACHO Nº 880/2013
PROCESSO Nº: 2013/2700/000460
INTERESSADO(A): LEANY MACHADO DE CASTRO CRUZ
ASSUNTO: Licença para Tratar de Interesses Particulares
CARGO: Professor da Educação Básica
MATRÍCULA Nº: 671290-8
ÓRGÃO: Secretaria da Educação
LOTAÇÃO: Centro de Ensino Médio Benjamim José de Almeida
MUNICÍPIO: Araguaína
REGIONAL: Araguaína
Acolhendo a informação prestada pela Diretoria de Normatização,
Direitos e Obrigações, do Departamento de Planejamento e de Gestão
Profissional do Poder Executivo, desta Pasta, e tendo em vista o que consta
do processo, CONCEDO à servidora Leany Machado de Castro Cruz, nos
termos do artigo 103, da Lei n° 1.818, de 23 de agosto de 2007, LICENÇA
PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, sem remuneração,
pelo prazo de 03 (três) anos, no período de 04.03.2013 a 03.03.2016.

