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ATO DECLARATÓRIO DE EXTINçÃO Nº 108/2021/GASEC/SECAD, 
DE 3 DE MARçO DE 2021.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo art. 42, §1º, inciso IV, da 
constituição do Estado e consoante o disposto no art. 6º, inciso III, da 
Lei nº 3.422, de 08 de março de 2019, bem como do pedido constante do  
sGd: 2021/23009/14487, resolve:

dEcLArAr EXtInto o termo de compromisso de serviço 
Público de Caráter Temporário firmado com o profissional abaixo, lotado 
na secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, a pedido, para que 
possa assumir outro cargo, emprego ou função pública.

ord nº fUncIonAL cPf nomE fUnçÃo nº ProcEsso A PArtIr

01 598097/8 XXX.XXX.911-91 mArcELo dos sAntos AUXILIAr II 2021/23000/000529 01/02/2021

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

ATO DECLARATÓRIO DE EXTINçÃO Nº 109/2021/GASEC/SECAD, 
DE 3 DE MARçO DE 2021.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo art. 42, §1º, inciso IV, da 
constituição do Estado e consoante o disposto no art. 6º, inciso III, da 
Lei nº 3.422, de 08 de março de 2019, bem como do pedido constante do  
sGd: 2021/23009/14483, resolve:

dEcLArAr EXtInto o termo de compromisso de serviço 
Público de Caráter Temporário firmado com o profissional abaixo, lotado 
na secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, a pedido, para que 
possa assumir outro cargo, emprego ou função pública.

ord nº fUncIonAL cPf nomE fUnçÃo nº ProcEsso A PArtIr

01 360081/7 XXX.XXX.401-34 JoAQUIm VItor BArBosA AUXILIAr II 2021/23000/000530 01/02/2021

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

ATO DECLARATÓRIO DE EXTINçÃO Nº 110/2021/GASEC/SECAD, 
DE 3 DE MARçO DE 2021.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo art. 42, §1º, inciso IV, da 
constituição do Estado e consoante o disposto no art. 6º, inciso III, da 
Lei nº 3.422, de 08 de março de 2019, bem como do pedido constante do  
sGd: 2021/23009/14400, resolve:

dEcLArAr EXtInto o termo de compromisso de serviço 
Público de Caráter Temporário firmado com a profissional abaixo, lotada 
na Agência tocantinense de transportes e obras, a pedido, para que 
possa assumir outro cargo, emprego ou função pública.

ord nº fUncIonAL cPf nomE fUnçÃo nº ProcEsso A PArtIr

01 544891/3 XXX.XXX.181-20 VErA LUcIA PInHEIro 
BArBosA AssIstEntE I 2020/23000/000528 01/03/2021

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

ATO DECLARATÓRIO DE EXTINçÃO Nº 111/2021/GASEC/SECAD, 
DE 3 DE MARçO DE 2021.

o sEcrEtÁrIo dE EstAdo dA AdmInIstrAçÃo, no uso 
de suas atribuições conferidas pelo art. 42, §1º, inciso IV, da constituição 
do Estado e consoante o disposto no art. 6º, inciso III, da Lei nº 3.422, 
de 08 de março de 2019,

consIdErAndo a solicitação constante no ofÍcIo  
nº 253/2021, de 26 de fevereiro de 2021, do Instituto natureza do 
tocantins, que conclui pela extinção do termo de compromisso, resolve:

dEcLArAr EXtInto, por necessidade de reajustamento na 
prestação do serviço, o termo de compromisso de serviço Público de 
Caráter Temporário firmado com o profissional abaixo, lotado no Instituto 
natureza do tocantins.

ord nº fUncIonAL cPf nomE fUnçÃo nº ProcEsso A PArtIr

01 1150944/2 XXX.XXX.121-22 JULmIr HEnrIQUE PArEntE 
morEno ZIEmnIcZAK AUXILIAr II 2021/23000/000532 01/03/2021

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

EDITAL DE NOTIFICAçÃO Nº 01/2021

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

nomE nº fUncIonAL

AntonIo BonfIm ALVEs dA rocHA 11664274

AntonIo frAncIsco dA sILVA cALAZAns JUnIor 1157191

AUrELInA dIAs nEGrEIros nAscImEnto 716124

AnA LUcIA cAVALcAntE dA sILVA 11546476

AdrIAnA dA sILVA nUnEs mArtIns 11195940

AmAndA ABrEU dE AQUIno GomIdEs 11194359

AnnE KAroLInE dA sILVA fErrEIrA 11520159

ALEssAndrA mArcHItI ZAnEttI 822064

AnA rAQUEL dIAs nEVEs 11127180

AdEmIr dE soUZA ABrEU 11560800

BrUno nUnEs dos sAntos 11615230

BIonEtE mAcEdo dA sILVA 92864

cIcEro BAtIstA mAcEdo 1188720

cLEIdE soUsA dA sILVA 11625112

cArLA VIcEntInA sImoEs sILVA oscAr 11194162

cLEonILZA sArAIVA coELHo  11618671

corAcI ArAUJo rIBEIro 768112

crIstIAnE mILAGrE ArAUJo 991846

dEmErVAL ALVEs dA sILVA 11664312

dEnIsE stEPHAnIE PErEIrA dos sAntos 11189088

dEUZAnIr VIEIrA GomEs 11192992

dALcIAnE rIBEIro sILVA PInHEIro 11476931

EmmELYnE PAoLA AZEVEdo PInto 11148853

ELIZABEtH cHAGAs dE oLIVEIrA 761129

ELIZAnGELA rIBEIro dE soUZA 11190329

EdrInEIA formIGA BArros mEdEIros 11519037

EdImAr noGUEIrA AmArAL 11653663

fErnAndo GomEs ALVEs 121645

frAncIELLY soArEs dE AQUIno 11207353

frAncIsco PErEIrA dos sAntos 11499184

fELIX fErEIrA dE soUZA 1214861

fABIULA AntonIA dA sILVA 11194707

fABIo cAmArço cUnHA 937682

frAncIscA fErrEIrA dA PAZ 11193735

HEnrIQUE GUILHArdI ArAUJo 11518715

GILBErto BArros dE ALmEIdA 11510951

GUtEmBErG dE soUsA mIrAndA 818668

GALtIErE BArBosA dA sILVA 11165146

ItALo dEZIdErIo dE AndrAdE 11191449

IrIs WAnIELLE cordEIro costA 11189010

IsAAc fErrEIrA dE BrIto 1254790

JocIAno mEnEZEs LoPEs 11216140

JoÃo mEndAnHA dInIZ 11468106

JEffErson soUsA dE ABrEU 1131044

JEffErson PAcHEco VAZ 11172622

JoÃo PAULo dE soUZA 11668636

JoHnAtHAn sAntos mArInHo 11662778
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JAKELInE GomEs nIcAcIo 11208961

JosE dA cUnHA costA 11170760

JAQUELInE GomEs dE AZEVEdo r. A. mAscArEnHAs 11128984

JoÃo BAtIstA VIEIrA dE ALmEIdA 11161256

JULIAnA PAInKoW rosA cAVALcAntE 11216689

JosUEdnA soUZA do nAscImEnto EVAnGELIstA 1260634

KEILY dos sAntos 1089552

KEnIA dE JEsUs LImA 99792

KEVEn mIcHAEL dE mIrAndA coUto 11509511

LorrAnA ALVEs cArdoso 11134550

LorEnnA montEIro noLEto 11190744 

LEodImAr WAndErLEY dos sAntos 909315

LUZInEIdE LoPEs dA sILVA 11467940

LUcIVAnIA soUsA PUGAs 11134658

LAYrA noBrEGA sILVA 11615320

LUAnA mArIA dos rEIs sILVA 11615834

LorEnA d Arc dE AssIs BAtIstA 11558105

LUcAs XAVIEr BrIto 1173405

LUcAs AQUIno cArdoso 11241721

mArIA dE LoUrdEs PrUdÊncIo 218410

mArcos AUrELIo fErrEIrA rocHA dA sILVA 11667257

nILVAndA BUEno fErnAndEs 1197312

mArIZA ALVEs dA sILVA 11198192

mArIA fELIX rIBEIro dA sILVA 11615915

mArcos HEnrIQUE ALVEs fELIX 11673788

mArcos AdrIAno BArBosA mAcHAdo 11134690

mArIA do socorro sAntos 11491574

nAtAn dos sAntos motA 11521805

nErY rEIs dE oLIVEIrA mArQUEs 355504

nArA fErnAndA rEsEndE AZEVEdo 1276174

odALIA dIAs cArnEIro 11518030

osVALdo sAmPAIo dA sILVA 11522003

oZIrEs dA sILVA doUrAdo 1290800

PEdro cLAUdIo dos sAntos costA LImA 11193662

PEdro PAULo ArAUJo VALAdÃo 11511923

PErYEnE cordEIro PErEIrA 934942

PoLIAnA GoncALVEs BAtIstA 11464607

rAIssA LEtYcIA sILVA PInHEIro 1275917

rEnAto AntonIo dA sILVA 11509600

rEnAtA cArVALHo nUnEs cArdoso 728394

rosA cELIA mArtIns dE oLIVEIrA 11133635

rAIAnnY PErEIrA dE ArAUJo 1137816

roBErto dos sAntos soUsA 11209674

sUZAnnE ABrEU rodrIGUEs 1282425

sUELLEm moUrA sILVA rocHA 11129239

sELmA mArIA PAcHEco PImEntEL 406068

sHIrLEY GomEs dA sILVA 11511745

sErGIo sKEff cUnHA 1107356

sAndrA rodrIGUEs dA sILVA 11240504

sAmArA crIstInA BrIto dE soUZA 11489839

tAssIA KEnYA PErEIrA dA sILVA mELo 11159693

tAmArA cArdoso AZEVEdo 1059262

VALdEnIcE mAcEdo dA sILVA 908372

VALdEIr dA sILVA morEIrA 11165740

VIVIAnY LoPEs dE frEItAs 1151908

VInIcIUs oLIVEIrA dE AGUIAr 11621877

VAnUBIA GomEs noVAIs 11462485

VAnUBIA QUArEsmA PInto 11615877

WELton AIrEs dE AndrAdE 11193700

YUrI BArBosA dos sAntos 1261134

Publique-se. cumpra-se.

sEcrEtArIA dA AdmInIstrAçÃo, em Palmas, capital do 
Estado do tocantins, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021.

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

EDITAL DE NOTIFICAçÃO Nº 02/2021

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

nomE nº fUncIonAL

AntonIonE GLAYdson fErrEIrA rEsEndE 11594993

AntonIo fErrEIrA cAmPos 11496428

AnA mArIA oLIVEIrA ArAUJo mEndEs 11487429

dAnIELA cIrQUEIrA cAstro 11646071

dEJAnIrA PErEIrA dE soUsA BArBosA 1014927

ELIZA rodrIGUEs dE soUsA 11144629

EmIVAL BArBosA AmArAL 11494310

frAncIscA LUcILAndIA dE oLIVEIrA 11193972

fErnAndA sILVA rEGo 11502541

HorÁcIo PEHA KrAHo 11173890

HErmEs mAcEdo ArrUdA 11571780

IEdA BArBosA sILVA 11193891

LIVIA AntEro PErEIrA 11213060

LAUrEnIcE BorGEs dE cArVALHo 854272

mArcELo VIEIrA sAntos 1016830

mArcos ALBErto frAncIsco dE cArVALHo 11230380

orLAndIA costA dE soUsA 761774

roBErVALdA PErEIrA dA sILVA 976171

sonIA mArA BrAndÃo rocHA LEAL 11194235

sArAnIZA dA concEIçÃo morAIs 11167700

sAndro PÉPKrAKAHI corrEdor APInAJE 1252100

VAnUsA cUstodIo dA sILVA 11178280

WIdGLAn LImA rodrIGUEs 712740

Publique-se. cumpra-se.

sEcrEtArIA dA AdmInIstrAçÃo, em Palmas, capital do 
Estado do tocantins, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021.

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

EDITAL DE NOTIFICAçÃO Nº 03/2021

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

frAncIscA JosInA dos sAntos 566746

LorAInE dE mELo rodrIGUEs 1133454

LorEnA GonçALVEs rIBEIro dE mELo VELoso 1152122

rUBEns LUIZ mArtInELLI fILHo 315890

tHAtIAnE ALmEIdA cUnHA 1199315

Publique-se. cumpra-se.

sEcrEtArIA dA AdmInIstrAçÃo, em Palmas, capital do 
Estado do tocantins, aos 24 de fevereiro de 2021.

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 1542/2021/GASEC

ProcEsso nº: 2020/24830/003978
IntErEssAdo(A): sIrLEnE ALVEs ArAUJo
AssUnto: Abono de Permanência
cArGo: Professor da Educação Básica
nÚmEro fUncIonAL: 598267/1
cPf: XXX.XXX.441-91
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes

tendo em vista a documentação que instrui os presentes 
autos, concEdo Abono de Permanência ao(à) requerente, no período 
de 19.10.2020 a 09.02.2021, equivalente ao valor de sua contribuição 
Previdenciária, com base no art. 47, da Lei nº 1.614, de 04 de outubro de 
2005, bem como nos termos da Informação técnica, de 09 de fevereiro 
de 2021, da Gerência de concessão e revisão de Benefícios, do Instituto 
de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins às fls. 27/28.

Gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 18 
de fevereiro de 2021.

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 1543/2021/GASEC

ProcEsso nº: 2020/24830/003584
IntErEssAdo(A): AnA dos sAntos soUZA
AssUnto: Abono de Permanência
cArGo: Professor da Educação Básica
nÚmEro fUncIonAL: 397766/5
cPf: XXX.XXX.451-04
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes

tendo em vista a documentação que instrui os presentes 
autos, concEdo Abono de Permanência ao(à) requerente, no período 
de 23.12.2018 a 09.02.2021, equivalente ao valor de sua contribuição 
Previdenciária, com base no art. 47, da Lei nº 1.614, de 04 de outubro de 
2005, bem como nos termos da Informação técnica, de 09 de fevereiro 
de 2021, da Gerência de concessão e revisão de Benefícios, do Instituto 
de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins às fls. 29/30.

Gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 18 
de fevereiro de 2021.

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 1565/2021/GASEC

ProcEsso nº: 2020/24830/004013
IntErEssAdo(A): mArIA do socorro tEIXEIrA
AssUnto: Abono de Permanência
cArGo: Professor normalista
nÚmEro fUncIonAL: 676758/1
cPf: XXX.XXX.011-15
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes

tendo em vista a documentação que instrui os presentes autos, 
concEdo Abono de Permanência ao(à) servidor(a) em referência, 
a partir de 21 de setembro de 2019, até a data em que se der sua 
aposentadoria, em valor equivalente a sua contribuição Previdenciária, 
com base no art. 47, da Lei nº 1.614, de 04 de outubro de 2005, bem 
como nos termos da Informação técnica, de 08 de fevereiro de 2021, da 
Gerência de concessão e revisão de Benefícios, do Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Tocantins às fls. 31/32.

Gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 22 
de fevereiro de 2021.

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 1569/2021/GASEC

ProcEsso nº: 2020/24830/004007
IntErEssAdo(A): JAnIo BArros dE AGUIAr
AssUnto: Abono de Permanência
cArGo: Assistente Administrativo
nÚmEro fUncIonAL: 298028/1
cPf: XXX.XXX.491-04
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes

tendo em vista a documentação que instrui os presentes autos, 
concEdo Abono de Permanência ao(à) servidor(a) em referência, 
a partir de 04 de fevereiro de 2020, até a data em que se der sua 
aposentadoria, em valor equivalente a sua contribuição Previdenciária, 
com base no art. 47, da Lei nº 1.614, de 04 de outubro de 2005, bem 
como nos termos da Informação técnica, de 10 de fevereiro de 2021, da 
Gerência de concessão e revisão de Benefícios, do Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Tocantins às fls. 30/31.

Gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 22 
de fevereiro de 2021.

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 1580/2021/GASEC

ProcEsso nº: 2020/24830/003767
IntErEssAdo(A): frAncIscA WALQUIrIA rAmos GomEs
AssUnto: Abono de Permanência
cArGo: Professor normalista
nÚmEro fUncIonAL: 679085/2
cPf: XXX.XXX.861-49
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes

tendo em vista a documentação que instrui os presentes autos, 
concEdo Abono de Permanência ao(à) servidor(a) em referência, 
a partir de 25 de dezembro de 2019, até a data em que se der sua 
aposentadoria, em valor equivalente a sua contribuição Previdenciária, 
com base no art. 47, da Lei nº 1.614, de 04 de outubro de 2005, bem 
como nos termos da Informação técnica, de 11 de fevereiro de 2021, da 
Gerência de concessão e revisão de Benefícios, do Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Tocantins às fls. 27/28.

Gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 22 
de fevereiro de 2021.

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração

DESPACHO Nº 1589/2021/GASEC

ProcEsso nº: 2020/24830/004060
IntErEssAdo(A): dEIsI AIrEs nUnEs
AssUnto: Abono de Permanência
cArGo: Professor da Educação Básica
nÚmEro fUncIonAL: 267652/4
cPf: XXX.XXX.731-87
ÓrGÃo: secretaria da Educação, Juventude e Esportes

tendo em vista a documentação que instrui os presentes 
autos, concEdo Abono de Permanência ao(à) requerente, no período 
de 10.02.2019 a 09.02.2021, equivalente ao valor de sua contribuição 
Previdenciária, com base no art. 47, da Lei nº 1.614, de 04 de outubro de 
2005, bem como nos termos da Informação técnica, de 08 de fevereiro 
de 2021, da Gerência de concessão e revisão de Benefícios, do Instituto 
de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins às fls. 29/30.

Gabinete do secretário da Administração, em Palmas, ao(s) 22 
de fevereiro de 2021.

BrUno BArrEto cEsArIno
secretário de Estado da Administração


