Ano XXVI - Estado do Tocantins, segunda-feira, 30 de junho de 2014
PORTARIA/SESAU Nº 739, DE 26 DE JUNHO DE 2014.
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO, no uso de suas
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos II e IV da
Constituição do Estado, art. 3º § I, tendo em vista que lhe compete a prática
de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, § III, c/c
art. 67 da Lei 8.666 e a Instrução Normativa TCE-TO nº. 002/2008, de 07
de maio de 2008,
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Art. 2º. São atribuições do Fiscal:

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as
irregularidades encontradas, as providências que determinam os incidentes

RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores para, sem prejuízo de suas
do contrato elencado a seguir:

encontradas e incidentes imediatamente comunicar através de relatório à
Diretoria Geral de Atenção e Promoção à Saúde para ciência e apreciação
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de

Art. 2º. São atribuições do Fiscal:

II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as
irregularidades encontradas, as providências que determinam os incidentes

da vigência, logo após encaminhar para Diretoria de Aquisição e Logística
VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/

encontradas e incidentes imediatamente comunicar através de relatório à
Diretoria Geral de Atenção e Promoção à Saúde para ciência e apreciação
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma
conclusiva ao prosseguimento
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de
da vigência, logo após encaminhar para Diretoria de Aquisição e Logística

ou de materiais empregados, nos termos do art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem
necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle

PORTARIA/SESAU/GABSEC N° 745, DE 26 DE JUNHO DE 2014.

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/

IX - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório

ou de materiais empregados, nos termos do art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
PORTARIA/SESAU Nº 741, DE 26 DE JUNHO DE 2014.
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO, no uso de suas
atribuições legais, consoante o disposto no art. 42, §1º, incisos II e IV da
Constituição do Estado, art. 3º § I, tendo em vista que lhe compete a prática
de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, § III, c/c
art. 67 da Lei 8.666 e a Instrução Normativa TCE-TO nº. 002/2008, de 07
de maio de 2008,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores para, sem prejuízo de suas
do contrato elencado a seguir:

Dispõe sobre a alteração de valores financeiros
repassados a Prefeitura Municipal de Porto Nacional,
por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, para
implementação do SAMU 192.
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS, no
uso de suas atribuições, consoante o disposto no art. 42, § 1º, incisos I,
II e IV, da Constituição do Estado e o Decreto Estadual nº 2.405/2005,
de 26/04/2005, publicado no DOE nº 1.908, de 27/04/2005, alterado pelo
Decreto Estadual nº 3.062, de 15/06/2007, publicado no DOE nº 2.429, de
18/06/2007,
Considerando o Termo de Adesão nº. 02/2012, celebrado entre
o Estado do Tocantins através da Secretaria de Saúde, e a Prefeitura
Municipal de Porto Nacional, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde,
no qual os partícipes aderiram à Política Nacional de Atenção às Urgências/
SAMU 192, obrigando-se mutuamente à realização de repasses mensais
Considerando a Portaria GM/MS nº 2.048, de 05/11/2002, que
institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.600, de 07/07/2011, que
reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de

o limite Financeiro anual dos recursos destinados ao incentivo de custeio
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, da Central de Regulação
Considerando a Portaria GM/MS nº 258, de 10/02/2012, que habilita
o Município de Porto Nacional (TO) a receber Unidade de Suporte Básico,
destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), da
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Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.010, de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação
Considerando a RESOLUÇÃO - CIB nº 004/2011, de 22/02/2011,
que dispõe sobre a nova área de abrangência do Serviço de Atendimento

Considerando a Portaria GM/MS nº 262, de 13/02/2012, que habilita
o Município de Novo Acordo (TO) a receber Unidade de Suporte Básico,
destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192),
da Central Regional de Regulação Médica SAMU 192 de Palmas (TO) e
Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.010, de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação

Considerando a RESOLUÇÃO - CIB nº 038/2012, de 21/03/2012,
que dispõe sobre a habilitação do município de Porto Nacional - TO para
recebimento de Unidade de Suporte Básico, destinada ao Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e transferência de recurso

Fundos, DESPACHO/SESAU/DGFES/CCOF Nº 306/2014, de 11 de junho
valores dos repasses realizados pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo

Considerando a RESOLUÇÃO - CIB nº 004/2011, de 22/02/2011,
que dispõe sobre a nova área de abrangência do Serviço de Atendimento
Considerando a RESOLUÇÃO - CIB nº 039/2012, de 21/03/2012,
que dispõe sobre a habilitação do município de Novo Acordo-TO para
recebimento de Unidade de Suporte Básico, destinada ao Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e transferência de recurso

Considerando a Portaria GM/MS nº. 1.473, de 18/07/2013, que

Fundos, DESPACHO/SESAU/DGFES/CCOF Nº 314/2014, de 11 de junho

para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU
192) e sua Central de Regulação das Urgências, competente da Rede de

valores dos repasses realizados pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo

RESOLVE:
SESAU/GABSEC Nº 357, de 04 de maio de 2012, conforme detalhamento

Considerando a Portaria GM/MS nº. 1.473, de 18/07/2013, que
para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU
192) e sua Central de Regulação das Urgências, competente da Rede de
RESOLVE:
SESAU/GABSEC Nº 495, de 30 de maio de 2012, conforme detalhamento

PARAGRAFO ÚNICO - Os recursos orçamentários correrão por
conta da dotação orçamentária apropriada.
Art. 2º Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.473,
retroativos a julho/2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA/SESAU/GABSEC N° 746, DE 26 DE JUNHO DE 2014.
Dispõe sobre a alteração de valores financeiros
repassados a Prefeitura Municipal de Novo Acordo,
por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, para
implementação do SAMU 192.
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS, no
uso de suas atribuições, consoante o disposto no art. 42, § 1º, incisos I,
II e IV, da Constituição do Estado e o Decreto Estadual nº 2.405/2005,
de 26/04/2005, publicado no DOE nº 1.908, de 27/04/2005, alterado pelo
Decreto Estadual nº 3.062, de 15/06/2007, publicado no DOE nº 2.429, de
18/06/2007,
Considerando o Termo de Adesão nº. 03/2012, celebrado entre
o Estado do Tocantins através da Secretaria de Saúde, e a Prefeitura
Municipal de Novo Acordo, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde,
no qual os partícipes aderiram à Política Nacional de Atenção às Urgências/
SAMU 192, obrigando-se mutuamente à realização de repasses mensais
Considerando a Portaria GM/MS nº 2.048, de 05/11/2002, que
institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.600, de 07/07/2011, que
reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de
Atenção às Urgências no Sistema Único de S

PARAGRAFO ÚNICO - Os recursos orçamentários correrão por
conta da dotação orçamentária apropriada.
Art. 2º Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.473,
retroativos a julho/2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA/SESAU/GABSEC N° 747, DE 26 DE JUNHO DE 2014.
Dispõe sobre a
a Prefeitura Municipal de Lajeado, por intermédio do Fundo
Municipal de Saúde, para implementação do SAMU 192.
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS, no
uso de suas atribuições, consoante o disposto no art. 42, § 1º, incisos I,
II e IV, da Constituição do Estado e o Decreto Estadual nº 2.405/2005,
de 26/04/2005, publicado no DOE nº 1.908, de 27/04/2005, alterado pelo
Decreto Estadual nº 3.062, de 15/06/2007, publicado no DOE nº 2.429, de
18/06/2007,
Considerando o Termo de Adesão nº. 04/2012, celebrado entre
o Estado do Tocantins através da Secretaria de Saúde, e a Prefeitura
Municipal de Lajeado, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, no
qual os partícipes aderiram à Política Nacional de Atenção às Urgências/
SAMU 192, obrigando-se mutuamente à realização de repasses mensais
Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.010, de 21 de
maio de 2012, que
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação
das Urgências, compone

