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SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA 588/2019/SES/GASEC, DE 02 DE SETEMbRO DE 2019,

PROCESSO 2019.30550.006670

INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE  
QUALIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE MEDICINA, 
ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED COMO 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO TOCANTINS.

O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede e foro nesta Capital, por meio da SECRETARIA 
ESTADUAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 25.053.117/0001-64, 
representada por seu Secretário, LUIZ EDGAR LEÃO TOLINI, brasileiro, 
portador da cédula identidade nº 1.221.698, 2ª via expedida pela SSP/GO, 
CPF nº 302.795.341-91, residente e domiciliado nesta capital, nomeado 
Secretário da Saúde pelo Ato Governamental de nº 1.478 - NM, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 5.361, em 21/05/2019, consoante o disposto 
no art. 42, §1º, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado.

Considerando a Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, 
que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, 
a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e 
entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações 
sociais e dá outras providências;

Considerando a Lei Estadual nº 2.472, de 07 de julho de 2011, 
que dispõe sobre a qualificação, contratação e fiscalização de entidade 
na condição de organização social, e adota outras providências;

Considerando o Decreto Regulamentar nº 4.353, de 14 de julho 
de 2011, alterado pelo Decreto nº 5.071, de 24 de junho de 2014, que 
dispõe sobre os requisitos específicos de qualificação das organizações 
sociais, e adota outras providências;

Considerando a apresentação e análise da documentação 
que instrui o Processo Administrativo nº 2019.30550.006670, haja vista 
o Parecer nº 426/2019 exarado pela Superintendência de Assuntos 
Jurídicos da Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio da Diretoria 
de Análises de Contratos e Convênios e o Parecer Conclusivo  “SCE” Nº 
382/2019 emitido pela Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins quanto 
a possibilidade jurídica de qualificação de entidade como organização 
social, RESOLVE:

Art. 1º INDEFERIR o requerimento do Instituto de Medicina, 
Estudos e Desenvolvimento - IMED, CNPJ nº 19.324.171/0001-02, visto 
que a referida entidade não atendeu todos os requisitos legais exigidos 
pela Lei Estadual nº 2.472 e Decreto Regulamentar nº 4.353.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, Palmas - TO, aos 
02 dias do mês de setembro de 2019.

LUIZ EDGAR LEÃO TOLINI
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA 589/2019/SES/GASEC, DE 02 DE SETEMbRO DE 2019.

PROCESSO 2019.30550.006671

QUALIFICAÇÃO DO INSTITUTO SOCIAL MAIS 
SAÚDE COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO TOCANTINS.

O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede e foro nesta Capital, por meio da SECRETARIA 
ESTADUAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 25.053.117/0001-64, 
representada por seu Secretário, LUIZ EDGAR LEÃO TOLINI, brasileiro, 
portador da cédula identidade nº 1.221.698, 2ª via expedida pela SSP/GO, 
CPF nº 302.795.341-91, residente e domiciliado nesta capital, nomeado 
Secretário da Saúde pelo Ato Governamental de nº 1.478 - NM, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 5.361, em 21/05/2019, consoante o disposto 
no art. 42, §1º, incisos I, II e IV, da Constituição do Estado.

Considerando a Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, 
que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, 
a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e 
entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações 
sociais e dá outras providências;

Considerando a Lei Estadual nº 2.472, de 07 de julho de 2011, 
que dispõe sobre a qualificação, contratação e fiscalização de entidade 
na condição de organização social, e adota outras providências;

Considerando o Decreto Regulamentar nº 4.353, de 14 de julho 
de 2011, alterado pelo Decreto nº 5.071, de 24 de junho de 2014, que 
dispõe sobre os requisitos específicos de qualificação das organizações 
sociais, e adota outras providências;

Considerando a apresentação e análise da documentação 
que instrui o Processo Administrativo nº 2019.30550.006671, haja vista 
o Parecer nº 449/2019 exarado pela Superintendência de Assuntos 
Jurídicos da Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio da Diretoria 
de Análises de Contratos e Convênios e o Parecer Conclusivo nº emitido 
pela Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins quanto a possibilidade 
jurídica de qualificação de entidade como organização social, RESOLVE:

Art. 1º Qualificar e certificar, como Organização Social, no âmbito 
do Estado do Tocantins, O INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE, pessoa 
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ nº 18.963.002/0001-41.

Art. 2º Qualquer alteração da finalidade ou do regime de 
funcionamento da organização, que implique mudança das condições 
que instruíram sua qualificação deverá ser comunicada, com a devida 
justificativa, imediatamente, a Secretaria de Estado da Saúde, sob pena 
de cancelamento da qualificação.

Art. 3º A entidade qualificada como Organização Social estará 
apta a assinar contrato de gestão com o Poder Público Estadual e a 
absorver a gestão e execução de atividades e serviços públicos e de 
interesse público nos termos da Lei Federal nº 9.637, Lei Estadual nº 2.472  
e Decreto Regulamentar nº 4.353.

Art. 4º A entidade ora qualificada como organização social 
tem o prazo de 01 (um) ano para estruturar o respectivo Conselho de 
Administração conforme as normas legais e regulamentares, nesse 
sentido, citamos o artigo 4º, da Lei 2.472, de 07/07/2011 a partir da 
vigência desta Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, Palmas - TO, aos 
02 dias do mês de setembro de 2019.

LUIZ EDGAR LEÃO TOLINI
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº 674/2019/SES/SGPES/DGP/GGP, 
DE 04 DE SETEMbRO DE 2019.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I,  
II e IV, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO o art. 106, da Lei nº 1.818/2007;

CONSIDERANDO o art. 23, §2º, da Lei nº 2.670, de 19 de 
dezembro de 2012;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 5.282, de 23 de julho 
de 2015, alterado pelo Decreto nº 5.303, de 09 de setembro de 2015;

CONSIDERANDO a Cláusula Segunda do Convênio nº 
048/2017 e seu anexo que trata da Cessão de servidores, que tem como 
partícipes o Estado do Tocantins, por intermédio da Secretaria de Estado 
da Saúde e o Município de Novo Alegre por intermédio da sua Secretaria 
Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º CEDER, a partir de 03 de outubro de 2019, para a 
Secretaria Municipal de Saúde de Novo Alegre, a servidora LUCIANA 
MEDEIROS MARTINS GARCIA, Cirurgião Dentista, matrícula nº 
240233/2, CPF: 171.828.548-56.

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

LUIZ EDGAR LEÃO TOLINI
Secretário de Estado da Saúde

Tatiane
Realce


