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DIÁRIO OFICIAL No 3.379

Ano XXIII - Estado do Tocantins, quarta-feira, 11 de maio de 2011

PORTARIA Nº 597 -SF, de 08 de abril de 2011.

PORTARIA Nº 602 -SF, de 05 de maio de 2011.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
e consoante o disposto no art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do
Estado, e o art. 86, da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007 resolve:

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
e consoante o disposto no art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do
Estado, e o art. 86, da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007 resolve:

SUSPENDER

SUSPENDER

em razão da extrema necessidade de serviços, o gozo das férias do
servidor JARBAS PEREIRA MAIA, matrícula nº 868116-3, AGENTE DE
PERÍCIA MÉDICA - PCE 2, desta Pasta, previstas para o período de
11/04/2011 a 25/04/2011, referente ao período aquisitivo de 15/08/2008
a 14/08/2009, assegurando-lhe o direito de gozá-las em data oportuna
e não prejudicial ao serviço público e ao servidor.

em razão da extrema necessidade de serviços, o gozo das férias do
servidor DENÍLSON VIEIRA DA SILVA, matrícula nº 851821-1, OPERADOR
DE MICROCOMPUTADOR / FUNÇÃO COMISSIONADA - FC-4, desta Pasta,
previstas para o período de 15/11/2010 a 14/12/2010, referente ao período
aquisitivo de 23/07/2009 a 22/07/2010, assegurando-lhe o direito de gozá-las
em data oportuna e não prejudicial ao serviço público e ao servidor.

PORTARIA Nº 598 -SF, de 29 de abril de 2011.

PORTARIA Nº 603, de 05 de maio de 2011.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
e consoante o disposto no art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do
Estado, e o art. 86, da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007 resolve:

A SECRETARIA 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 2.295, de 11 de março de 2010,

SUSPENDER
em razão da extrema necessidade de serviços, o gozo das férias do
servidor PETRÔNIO BEZERRA LOLA, matrícula nº 859919-0, AGENTE DE
PERÍCIA MÉDICA - PCE 2, desta Pasta, previstas para o período de 02/05/2011
a 31/05/2011, referente ao período aquisitivo de 01/04/2010 a 31/03/2011,
assegurando-lhe o direito de gozá-las em data oportuna e não prejudicial
ao serviço público e ao servidor.
PORTARIA Nº 599 -SF, de 29 de abril de 2011.
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
e consoante o disposto no art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do
Estado, e o art. 86, da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007 resolve:
SUSPENDER
em razão da extrema necessidade de serviços, o gozo das férias do
servidor JARBAS PEREIRA MAIA, matrícula nº 868116-3, AGENTE DE
PERÍCIA MÉDICA - PCE 2, desta Pasta, previstas para o período de
02/05/2011 a 31/05/2011, referente ao período aquisitivo de 15/08/2009 a
14/08/2010, assegurando-lhe o direito de gozá-las em data oportuna e
não prejudicial ao serviço público e ao servidor.

CONSIDERANDO que a Cooperativa dos Anestesiologistas do
Estado do Tocantins oficializou requerimento no qual busca reajuste nos
preços praticados a título de serviços de portes anestésicos;
CONSIDERANDO que, quanto ao rol de procedimentos,
continuam a ser aplicadas as Listas de Procedimentos Médicos
delineadas pelo §1º do artigo 25 da Lei 2.295, de 11 de março de 2010;
CONSIDERANDO que, com relação ao Índice Nacional de Preços
ao Consumidor – INPC-IBGE, os valores atualmente pagos pelo
PLANSAÚDE pela prestação desses serviços, demonstram
desalinhamento;
CONSIDERANDO finalmente, que essa defasagem nos valores
repassados pela operadora do PLANSAÚDE pode vir a resultar em
desequilíbrio financeiro desfavorável aos prestadores de serviços, o que
implicaria na solução de continuidade nos atendimentos do PLANSAÚDE;
RESOLVE:
FIXAR os valores constantes da Tabela de Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), 5ª Edição, para os
procedimentos anestésicos realizados no âmbito do Plano de Assistência
à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins, a partir de 1º de
maio de 2011.

PORTARIA Nº 600 -SF, de 01 de abril de 2011.
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
e consoante o disposto no art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do
Estado, e o art. 86, da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007 resolve:
SUSPENDER
em razão da extrema necessidade de serviços, o gozo das férias do
servidor PETRÔNIO BEZERRA LOLA, matrícula nº 859919-0, AGENTE DE
PERÍCIA MÉDICA - PCE 2, desta Pasta, previstas para o período de
01/04/2011 a 25/04/2011, referente ao período aquisitivo de 01/04/2009 a
31/03/2010, assegurando-lhe o direito de gozá-las em data oportuna e
não prejudicial ao serviço público e ao servidor.
PORTARIA Nº 601 -SF, de 29 de abril de 2011.
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
e consoante o disposto no art. 42, § 1º, inciso IV, da Constituição do
Estado, e o art. 86, da Lei 1.818, de 23 de agosto de 2007 resolve:
SUSPENDER
em razão da extrema necessidade de serviços, o gozo das férias da
servidora PATRÍCIA DE OLIVEIRA, matrícula nº 838024-4, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO/FUNÇÃO COMISSIONADA - FC-7, desta Pasta,
previstas para o período de 02/05/2011 a 31/05/2011, referente ao período
aquisitivo de 07/02/2010 a 06/02/2011, assegurando-lhe o direito de gozá-las
em data oportuna e não prejudicial ao serviço público e a servidora.

PORTARIA Nº 604 - REM, de 05 de maio de 2011.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando a
competência que lhe atribui a alínea “d”, inciso II, art. 1º, do Decreto nº
2.919, de 02 de janeiro de 2007, c/c o inciso V, art. 13, da Lei nº 1.534,
de 29 de dezembro de 2004, com fulcro no inciso I, §1º, art. 35, da Lei nº
1.818, de 23 de agosto de 2007, e em conformidade ao disposto na
Instrução Normativa Geral Nº 02/2001, de 19 de dezembro de 2001, e
considerando:
que a movimentação de servidores é imprescindível para a
manutenção do funcionamento permanente dos órgãos do Poder
Executivo Estadual;
que o quantitativo de vagas existente em cada órgão deve ser
suprido sob pena de causar prejuízos ao regular andamento dos serviços
públicos;
a conveniência administrativa manifestada oficialmente entre os
órgãos envolvidos, resolve:
REMOVER,
Para a Secretaria da Segurança, Justiça e Cidadania,
SANDRA BARBOSA DA SILVA LOPES, matrícula nº 8140936-2, Auxiliar
Administrativo, oriunda do Gabinete do Governador, a partir de 05 de abril
de 2011.

