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1.2 BALANÇO SOCIAL

Elaborado desde o ano de 2002, o Balanço Social tornou-se uma peça indispensável na apresentação das contas públicas

estaduais, pois traduz de forma resumida os dados apresentados no Balanço Geral que dizem respeito ao direito constitucional do cidadão

tocantinense, como educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social e a assistência aos desamparados.

O Balanço Social demonstra as ações governamentais que buscam combater a pobreza e as desigualdades sociais, bem como,

valorização do meio ambiente e a natureza, mantendo contudo o equilíbrio das finanças públicas estaduais. Sendo um instrumento

referencial de informações destinadas a incrementar a consciência dos gestores para o exercício da cidadania.

Para a elaboração desse Balanço, foram selecionadas algumas áreas de maior relevância, como: Assistência

Financeira/Habitação do Servidor, Capacitação, Encargos Sociais Compulsórios, Previdência Social, Seguro, Agricultura, Assistência

Social/Trabalho, Desporto/Lazer, Educação, Energia (Eletrificação Rural), Habitação, Saneamento, Saúde, Segurança Pública, Transporte

(Infra-estrutura) e Gestão Ambiental.
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INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

Administração

Os servidores públicos efetivos da administração estadual tiveram, em 2005, um grande incentivo para prestar um melhor

atendimento ao cidadão e para se qualificar continuamente. Trata-se dos PCCSs – Planos de Cargos, Carreiras e Subsídios, que foram

elaborados ou entraram em vigor este ano, garantindo progressão salarial aos servidores mediante avaliação de desempenho e

participação em cursos da respectiva área de trabalho,  beneficiando mais de 25 mil servidores, de 11 categorias.

Todos os aprovados no concurso público realizado pelo governo do Estado para preenchimento de vagas do Quadro Geral do

Poder Executivo foram chamados, são aproximadamente 5000 cargos efetivos, onde o Governo do Estado procurou reduzir o déficit

operacional da máquina pública, cujo contingente atual de cargos efetivos mostrou-se insuficiente para o atendimento das demandas do

Estado, além de substituir a mão-de-obra exclusivamente comissionada por servidores concursados, obedecendo assim aos ditames

constitucionais e cada vez mais manter uma  contínua modernização da máquina administrativa.

Houve a aquisição do novo Sistema de Gestão de Pessoal, o “ERGON”, através de convênio firmado entre o Estado e o Banco

do Brasil, o que permitirá a interligação, via web, das Unidades Gestoras de Recursos Humanos de todos os órgãos com a Secretaria de

Administração, reduzindo assim drasticamente o volume de papéis existente, garantindo a segurança no processamento e maior

confiabilidade.
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Os servidores foram agraciados em 2005 com

diversos benefícios, onde foram assinados atos concedendo aos

servidores ponto facultativo no dia do aniversário; oportunidade

de receber 50% da gratificação natalina (13º salário) na data do

aniversário e horário especial para servidores que tenham filhos

ou pais portadores de necessidades especiais e a antecipação

do pagamento para o quinto dia útil de cada mês.

Mesmo estando em vigor os PCCSs – Planos de

Cargos, Carreiras e Subsídios, o Estado do Tocantins reduziu o

índice de comprometimento da Receita Corrente Líquida com a

despesa de pessoal, reduzindo em 5,92% em relação ao exercício anterior, cujo percentual foi de 40,36%, se mantendo dentro do limite

legal de 60% da Receita Corrente Líquida, não requerendo quaisquer medidas de ajuste para a adequação desta despesa ao limite exigido

pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Assistência Financeira/Habitacional

O governo do Estado, através de suas ações apoiou financeiramente 1.240 servidores públicos estaduais, visando a melhoria da

qualidade de vida dos mesmos, totalizando o valor de R$ 3,2 milhões. 

Programas e ações vêm sendo desenvolvidos em benefício do funcionalismo, a exemplo do Programa Habitacional Servidor

Valorizado, lançado em outubro de 2005, no Dia do Servidor Público, pelo Governo do Estado. A finalidade é proporcionar a um maior

número de servidores o acesso à casa própria, subsidiando terrenos e construindo moradias, graças a financiamentos junto ao Prodivino e

Caixa Econômica Federal, oferecendo diferentes linhas de crédito para os mutuários.

Cerca de 3 mil funcionários já estão inscritos neste Programa, que inicialmente atenderá os servidores efetivos lotados em

Palmas, oferecendo imóveis na quadra 1303 sul (antiga ARSO 131) com a construção de 760 unidades habitacionais, estendendo-se

posteriormente a todo interior do Tocantins em parceria com seus respectivos municípios.

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2005 2004

Nº de servidores(as) ao final do período 45.655 44.638

Nº de admissões durante o período 12.495 4.781

Nº de servidores(as) comissionados(as) 15.809 18.501

Nº de servidores(as) acima de 45 anos 12.503 12.010

Nº de mulheres servidoras públicas estadual 27.104 26.826

% de cargos de chefia ocupados por  mulheres 45% 39%
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Capacitação

Houve a reestruturação da Unidade de Capacitação Funcional, onde são realizados eventos de capacitação para os níveis

estratégico, gerencial e operacional do Poder Executivo, sendo duplicada sua área física e triplicado o nº de salas, tendo em vista o

propósito da sua transformação em Escola de Governo.

Em 2005, através do convênio firmado com a Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, foi implementado o Programa

Gestão do Conhecimento – TO Valorizado, visando intensificar as ações destinadas à capacitação funcional, sendo implementada através

da SECAD, uma nova metodologia, através da modalidade telepresencial, tendo atingido cerca de 31.000 servidores lotados em 116

municípios e distribuídos em tele salas equipadas com TV e videocassete, com os programas sendo transmitidos via satélite, implicando

assim em economia, interatividade, flexibilidade, democratização da política de capacitação e facilitação ao acesso.
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Plano de Saúde

O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado

do Tocantins, criado em 2003, se consolidou em 2005, trazendo benefícios

aos segurados e à população ao retirar um grande contingente de usuários da

rede pública de saúde. 

Uma prova da credibilidade do PlanSaúde junto ao servidor é o

aumento no número de usuários, que passou de 70 mil, em janeiro de 2005,

para 80 mil em dezembro de 2005.

Uma grande conquista do servidor foi a ampliação da área de

cobertura do PlanSaúde para os estados de Goiás e Maranhão. Já para os

prestadores houve a antecipação dos prazos de pagamento de 90 para 60

dias, em janeiro de 2005, e de 60 para 50 dias, em novembro.
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O plano revitalizou o sistema privado de saúde, com a saída de usuários do SUS

para a rede particular. Através do PlanSaúde, o governo do Estado injetou em 2005

aproximadamente R$ 35 milhões na economia. O número de atendimentos aos usuários

alcança uma média mensal de 65 mil atendimentos, entre consultas, exames, internações,

procedimentos especiais e tratamento odontológico. O plano conta com 735 prestadores,

entre médicos, dentistas, clínicas, laboratórios e hospitais. 

Previdência

O Tocantins tem um dos melhores institutos de previdência do país, tanto financeira, como atuarialmente, conforme pesquisa do

Núcleo Atuarial de Previdência da UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sendo considerado o segundo melhor instituto do país.

Isto mostra que o Governo do Estado preocupa-se em valorizar o servidor público, nunca deixando de efetuar o pagamento da contribuição

previdenciária patronal. Diante disto, os recursos do Igeprev aumentaram em mais de 200%, garantindo, no futuro, o pagamento de

aposentadorias e pensões. 

TIPO DE PROCEDIMENTO 2005

Consulta 146.969

Exames 319.296

Internação 12.840

Odontologia 130.842

Procedimentos Especiais 42.595

TOTAL GERAL 652.542
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INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS

Agricultura/Pecuária

A produção agropecuária do Tocantins tem aumentado

significativamente, reflexo do trabalho em conjunto entre o Governo do

Estado do Tocantins, produtores, empresários, cooperativas e entidades

visando o crescimento e o fortalecimento do setor.

                A produção agrícola foi melhorada com incentivos e pesquisas

direcionadas às culturas que têm identidade com o Estado, tendo como

exemplo o aumento da colheita de soja, que atingiu a marca de 890 mil

toneladas, um aumento de quase 50% em relação ao ano passado.

A fruticultura foi outro destaque na agricultura do Estado, No

Tocantins, alguns projetos de fruticultura já estão sendo desenvolvidos. São eles: o projeto de Fruticultura Irrigada São João, localizado na

TO-050, entre os municípios de Palmas e Porto Nacional; o projeto Manuel Alves, próximo ao município de Dianópolis; o Gurita, ao redor do

município de Itapiratins; e o projeto Sampaio, que além do cultivo de frutas, desenvolve o plantio de grãos. Tais projetos são financiados

com recursos federais, com contrapartida do governo do Estado. 
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O Tocantins também possui grande potencial agrícola. Segundo um levantamento do projeto Radam-Brasil, 60% da superfície

do Estado são de solos agricultáveis e mais de 25% apresentam condições de produção se utilizada a tecnologia já disponível. A cada ano,

surgem novas fronteiras agrícolas. A produção agropecuária do Tocantins tem aumentado significativamente, reflexo do trabalho em

conjunto entre o Governo do Estado do Tocantins, produtores, empresários, cooperativas e entidades visando o crescimento e o

fortalecimento do setor.

Na pecuária, o Estado não ficou para trás. Em 2005, mais de 25 mil toneladas de carne bovina foram exportadas.

Com um rebanho de 7.910.459 cabeças de gado, o Estado atingiu o índice de

98,16%, imunizando 7.764.102 animais contra a febre aftosa. A venda da carne bovina ao

exterior também cresceu fazendo com que o produto ocupe o segundo lugar na lista de

exportações. 

Dentre as ações em 2005 ligadas à agricultura e pecuária, pode-se destacar:

• realização de Feira de Tecnologia Agropecuária – AGROTINS, necessária ao

atendimento da demanda tecnológica, contando com um crescimento de 212% em

relação ao ano de 2001, recebeu um público de 32.000 pessoas, representando

um crescimento de 320% em relação ao primeiro ano de sua realização. O

número de negócios representou um aumento de 402% em relação ao ano

inaugural;

• 
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• Foram revitalizadas 05 (cinco) agroindústrias na área de fruticultura, produção animal e vegetal, com recursos na ordem de

534 mil reais. Destaca-se nessa ação a distribuição de 4.500 toneladas de calcário dolomítico, promovendo a correção do solo

no entorno de Palmas; 

• Adquirido e aparelhado o laboratório móvel de reprodução animal, com recursos exclusivamente do Tesouro Estadual na

ordem de 195 mil reais. Os produtores bovinos, ovinos e caprinos, serão atendidos pelos serviços de melhoramento genético e

reprodutivo dos rebanhos da introdução e difusão de técnicas de reprodução animal avançada, fomentando o cruzamento

industrial e a transferência de embriões;

• No tocante ao desenvolvimento agrário, já foram assentadas 68 famílias, sendo que encontram-se cadastradas e em fase

de aprovação final mais de 1.000 famílias, destacando-se nessa ação, a realização da Divulgação do Programa Nacional de

Crédito Fundiário, Banco da Terra e Oficinas para capacitação de 2.724 pequenos agricultores.

Para isso o Governo investiu em 2005 na função agricultura R$ 76 milhões, contribuindo para o crescimento da produção

agrícola e com isso gerando renda para o produtor rural.
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Assistência Social/Trabalho

Tiveram atenção especial da Secretaria do Trabalho e Ação Social o cidadão tocantinense mais necessitado, por  meios de de

ações de geração de renda, formação profissional e capacitação. 

Dentre os programas de ação social, os que mais se destacaram foram:

• Programa Comunidade em Ação, promovido pelo Governo do Estado, em parceria com o Sebrae, atendeu em 2005 um total

de 4 mil e 500 famílias, de 92 municípios, possibilitando a geração de renda, por suas próprias competências e vocações para

garantir o próprio sustento, gerando inclusive novos postos de

trabalho. Os investimentos para implementação do programa

foram de R$ 1,3 milhão pelo Governo do Estado e outros R$

1,2 milhão pelo Sebrae;

• Programa Compra Direta Local, mais um incentivo à

produção local de hortifrutigranjeiros, priorizando a aquisição,

sem burocracia, dos produtos de primeira necessidade, que

são distribuidos aos programas sociais como Pioneiros Mirins,

Peti e Programa de Apoio à Criança. O compra direta local já

está presente em 30 cidades, beneficiando um total de 800

produtores familiares e 167 entid

ordem de R$ 2,2 milhões. 
ades, com investimentos na
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• Programa Juventude Cidadã, que beneficiou cerca de 6 mil jovens, promovendo e estimulando sua capacitação e qualificação

para melhor enfrentar o mercado de trabalho, reduzindo o desemprego juvenil.

Com base nos dados do Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho. O ano de 2005

foi um ano positivo para o Tocantins na área de emprego. Foram contratados com carteira assinada 42.363 trabalhadores. No ano anterior

foram gerados 41.636 empregos formais.

Com um investimento total em assistência social/trabalho no valor de R$ 35 milhões, o Governo Estadual alocou recursos

financeiros, técnicos e humanos para prestar atendimento aos segmentos sociais mais carentes e, principalmente, aos excluídos do

processo econômico e produtivo.
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Desporto e Lazer

A atuação do Estado do Tocantins em 2005 na área esportiva se

destacou com a realização da 3ª Olimpíada dos Pioneiros Mirins, que é o

maior evento esportivo desta Secretaria, envolvendo crianças de 07 a 14 anos,

participantes do Programa Pioneiros Mirins; a realização da 5ª Meia Maratona

do Tocantins, evento de caráter nacional que contou com a presença de mais

de 1.100 participantes; a realização dos XVI Josgos Estudantis do Tocantins

em parceria com a Secretaria da Educação e Cultura, envolvendo a totalidade

dos municípios tocantinense; o apoio dado às Federações Esportivas no

empenho de divulgar o esporte em todas as suas manifestações; a realização

do 1º Campeonato de Futebol de Várzea, envolvendo 92 equipes com mais de

1.840 participantes entre dirigentes, técnicos e jogadores. 

Outros eventos nacionais como o Challenger de Voley de Praia passaram pelo

Tocantins, evento promovido pelo Banco do Brasil com o apoio do Governo do Estado.  Na

função esporte em 2005 somaram R$ 5 milhões investidos.
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Um outro evento esportivo que teve insentivo por parte do

Governo do Tocantins foi o Rally  Internacional dos Sertões. Foi montado

um estande institucional com uma estrututa de 100m2, visando a divulgação

das potencialidades turisticas do Tocantins. Houve também uma

preocupação no sentido de incentivar o empresariado local instalando 11

tendas, para a comercialização e demonstração dos produtos e serviços

oferecidos na capital, influênciando assim de forma positiva a economia do

estado. O Rally contou com dois representantes do Estado do Tocantins,

estes por sua vez conquistaram o título na categoria motos.
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Educação

Em 2005,  o Governo do Estado, por meio da Secretaria da

Educação, adquiriu 482 microcomputadores e 98 impressoras destinados

ao aparelhamento das escolas, e também foram realizadas reformas e

ampliações de escolas de ensino médio e fundamental, melhorando o

padrão de qualidade da infra-estrutura física.

                  Outro destaque na área

da Educação foi a valorização do

professor, com o objetivo de

oferecer melhores condições

salariais para os professores e garantir um ensino de qualidade para todos os alunos da rede

estadual foi aprovado o PCCS – Plano de Cargos Carreiras e Subsídios dos servidores da

Educação, contemplando mais de 10 mil profissionais do quadro do magistério e do Geral.

Um outro bom desempenho em 2005 foi o combate à evasão escolar, através do

Programa Evasão Escolar Nota Zero. O programa é desenvolvido em 524 escolas estaduais e 590

municipais, atendendo a cerca de 232 mil alunos da Rede Estadual e 119 mil das Redes

Municipais. Os índices de casos de evasão solucionados comprovam a eficácia do programa. Dos

5 mil e 72 casos de alunos que deixaram a sala de aula por algum motivo no primeiro semestre de

2005, 85% foram solucionados nas próprias escolas.
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Mais de 1.500 professores foram capacitados pela Formação continuada, melhorando a qualidade do ensino e possibilitando a

elaboração coletiva da proposta curricular, tendo em vista a melhoria do processo educativo. O Programa de Formação Continuada se

estendeu também à Educação Indígena, com a formação de 233 professores das etnias Karajá, Karajá-Xambioá e Javaé. Já o Progama

Modernização e Consolidação da Gestão Educacional capacitou 155 gestores e a Capacitação da Gestão Pedagógica beneficiou outros

450 profissionais de 32 escolas estaduais.

O Estado conta com uma eficiente rede escolar pública, atendendo milhares de alunos, que recebem material didático, uniforme

e merenda escolar.

O total de recursos destinados à Educação em 2005 foi na ordem de R$ 394 milhões.
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Cultura

Em 2005 o Tocant

cultura do Estado. Tendo o

tocantinenses pelo Governo d

Tocantins apresentados por a

madeira, palha de buriti, capim

a atenção dos parisienses.

Outro evento impor

Cultura, realizada em Brasília 

para juntos traçarem diretrizes

está na emenda à Constituiç

específicos para a cultura nas 

Os investimentos n
ins participou do Ano do Brasil na França, evento que marcou a

 reconhecimento da importância das manifestações culturais

o Estado através do incentivo a sua difusão. O Show Cantos do

rtistas regionais encantou os franceses e as peças artesanais em

 dourado, as jóias de Natividade e a cerâmica de Lajeado atraíram

tante foi a participação do Tocantins na I Conferência Nacional de

pelo Ministério da Cultura, aproximando os artistas tocantinenses

 para a criação do Plano Nacional de Cultura. Dentre as sugestões

ão Brasileira tornando obrigatório a disponibilização de recursos

esferas Federal, Estadual e Municipal.

esta área foram de R$ 9,9 milhões.
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Energia (Eletrificação Rural)

Em 2005, através do Programa de Eletrificação Rural – PERTINS o Governo do

Estado  implantou 346 Km de redes de distribuição de energia elétrica, em alta e baixa

tensão, para o meio rural, facilitando assim o aumento da produção e levando conforto a

milhares de tocantinenses,  sendo atendidas 22 mil propriedades rurais até a presente data. 

O valor dos investimentos na função Energia foi de R$ 5,5 milhões.

Com este Programa, o Governo do Estado fortaleceu a agroindústria e como

conseqüência aumentou a geração de renda, principalmente para a família do pequeno produtor, melhorando as condições de vida da

população rural, levando mais conforto às residências.
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Habitação

Em 2005, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional e

melhorar as condições habitacionais, em ações de construção de moradias

para a população tocantinense.

Com destaque para os Programas Morar Melhor, Cheque

Moradia, Habitação Para Todos Nós, Jardim Taquari, Arrendamento

Residencial, etc. Através do Programa Habitação Para Todos Nós, o

Governo do Estado construiu mais de 4.523 unidades habitacionais em 72

municípios, injetando diretamente na economia tocantinense R$ 39,9

milhões.

Em 2005, ano de criação e implantação do Cheque Moradia,

foram investidos R$ 3,9 milhões em créditos de ICMS, beneficiando diretamente 1.568 famílias com construção, reforma ou ampliação em

34 municípios do Estado do Tocantins.

Esforços se comungam em expandir quantitativamente e qualitativamente os atendimentos prestados aos cidadãos

tocantinenses, a fim de implementar políticas de habitação e desenvolvimento urbano, integradas e abrangentes compatíveis com o

desenvolvimento sustentável.



Balanço Geral  2005

Saneamento

O Governo Estadual aplicou em implantação e ampliação de sistema sanitário e de abastecimento de água, R$ 10,5 milhões,

almejando reduzir os índices de doenças causadas pela ausência de água potável e esgoto tratado e, por conseqüência, evitando a

poluição do meio ambiente.

Saúde

O Governo Estadual adotou diversas medidas para melhorar o

funcionamento do Sistema de saúde no Estado, sendo que em 2005 foram entregues

três novos hospitais à população, o Hospital Geral de Palmas, o Hospital e

Maternidade Tia Dedé, em Porto Nacional, e Dona Dorcelina, em Araguaína, todos

sob a responsabilidade do Estado. Mudanças estas que melhoraram a rede física, o

atendimento, a oferta de medicamentos e a qualidade dos serviços prestados à

população. Além do fortalecimento da Atenção Básica, que foram transferidos para as

prefeituras do Estado cerca de R$ 6 milhões, para o programa Saúde da Família

também foram repassadas aos municípios 35 ambulâncias e 9 mil 307 óculos para

atendimento à população. 
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Inaugurado  também em 2005, em parceria com o Ministério da Saúde e as Prefeituras de Palmas, Gurupi e Araguaína, o SAMU

192, oferece um atendimento especializado às vítimas no local do acidente, demandando recursos no valor de R$ 1,3 milhão do Estado.

Buscou-se em todo o momento estar em sintonia com as políticas de saúde do Governo Federal, não medindo esforços para

atingir patamares de excelência nas questões relativas à qualidade de vida e saúde da população tocantinense, sendo aplicados em 2005

na função saúde um montante de R$ 333,5 milhões.

Segurança Pública

No ano de 2005, o Governo Estadual investiu R$ 166,3

milhões na função segurança pública e foram instaladas 08

Delegacias de Polícia, aumentando para 158 departamentos de

Polícia Civil em  todo o Estado do Tocantins.

Em Palmas, foram instuídas as delegacias de Homicídio,

de Repressão aos Crimes contra o Consumidor e a Economia

popular, de Repressão ao Furto de Água e Energia, de Repressão ao

Crime Organizado, Delegacia Virtual e de Proteção ao Idoso. 

                  Para otimizar os trabalhos desenvolvidos pela polícia

repressiva foram adquiridas 47 viaturas, bem como, o setor de Inteligência da Polícia Civil interligou-se à Renisp – Rede Nacional de

Inteligência em Segurança Pública. Promovendo a troca de informações sobre as investigações realizadas em todo o território

brasileiro, 
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sendo também interligado o Tocantins ao Infoseg – AFIS Criminal, programa este que funciona como um grande banco de dados com

informações referentes a criminosos de  todo o país.

A melhoria das estruturas física e funcional da Polícia Militar

também merece atenção especial. Foi investido mais de R$ 1,2 milhão

na construção de quartéis, ampliação da rede de comunicação e da

Polícia Comunitária, compra de armamento e munição, ampliação da

frota de veículos e informatização.

A Polícia Militar com o apoio também da iniciativa privada

realizaram ações preventivas de controle externo e participação social,

como o Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à

Violência. Desde sua implantação, em 2001, mais de 37 mil crianças

tocantinenses, entre 9 e 12 anos, foram instruídas. O programa é

desenvolvido pela Polícia Militar em escolas públicas e particulares das principais cidades do Estado, com o objetivo de evitar o primeiro

contato desta faixa etária com as drogas. 

Todos esses investimentos asseguraram ao cidadão tocantinense uma melhor qualidade de vida, combatendo duramente o

crime no Estado. Para isso, o governo do Estado não mediu esforços, realizando inclusive concursos públicos para o aumento do

contingente da corporação.
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Transporte (Infra-estrutura)

                  Prioridade em 2005, o Governo do Estado recuperou e

modernizou sistema de transporte estadual. Trinta e dois trechos rodoviários

receberam serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e/ou

sinalização, somando mais de 1.400 quilômetros de extensão, beneficiando

114 municípios tocantinenses, impulsionando o desenvolvimento econômico,

possibilitando a criação de novos negócios e milhares de empregos.

                   Com todos estes investimentos, o Tocantins foi destaque no

cenário nacional, sendo um dos estados que possui bons trechos rodoviários,

estadual e federal, constatação esta do Guia Brasileiro 2005, publicação do

Guia Quatro Rodas, que há 40 anos é fonte de referência para quem viaja

pelo país ou se desloca nas grandes cidades brasileiras. O mesmo Guia revela, ainda, que o Tocantins se destaca por não contar com

nenhum quilômetro de trecho de rodovia federal, ou estadual, em estado precário.

                    Em 2005, através do Programa Pavimentar para Melhorar, várias famílias vivenciaram a chegada do asfalto na porta de suas

casas, atendendo a 107 municípios com a liberação de recursos para execução dos serviços de pavimentação.
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Construção Civil

Reformas, ampliação e construção de mais de 50 obras públicas nos setores

da agricultura, transportes, turismo, saúde, saneamento, educação e segurança

proporcionaram mais comodidade aos servidores públicos, e, consequentemente, mais

qualidade e agilidade no atendimento à população.
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Turismo

Em 2005, o Governo

qualidade no atendimento ao turis

Assim, foi realizada a Jornada 

qualificando aproximadamente 230

e estudantes.

O Governo Estadual nã

bem comum das populações nas

temporada de praias do Tocantins

empregos temporários. 
 do Estado direcionou diversas ações visando a

ta, para que o mesmo volte ao Estado mais vezes.

Técnica de Qualificação dos Serviços Turísticos,

 empreendimentos, 821 profissionais do trade turístico

o mediu esforços nas ações que visam promover o

 diversas regiões turísticas, sendo liberado pelo Governo dos Estado cerca de R$ 1 milhão para a

, melhorando as instalações de apoio aos turistas, em 66 municípios, estimulando a criação de 5 mil

Foram realizados também em 2005, por meio da Secretaria da Indústria,

Comércio e Turismo – SICTUR, seminários, pesquisas e também foram lançados o

novo sistema de Boletim de Ocupação Hoteleira – BOH, onde informa o fluxo de

hóspedes em pousadas e hotéis do Estado. 
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INDICADORES AMBIENTAIS

Gestão Ambiental

Foram aplicados em 2005 na gestão ambiental  aproximadamente R$ 9

milhões, sendo  desenvolvidas em  várias ações com o intuito de fortalecer a política

ambiental no Estado, promovendo o desenvolvimento sustentável, tanto em seus

aspectos econômicos, quanto ambientais e sociais, dentre as quais podemos

destacar:

 - Regulamentação da outorga de direito de uso dos recursos hídricos,

estabelecendo critérios e condições para a autorização de uso ou intervenção nos

corpos de águas, por prazo determinado, garantindo o suprimento de água para os

diversos usos, proporcionando a todos o uso igualitário dos recursos hídricos;

- Identificação e seleção de áreas prioritárias para conservação ambiental e construção da infra-estrutura de visitação pública

para o Parque Estadual do Jalapão, possibilitando desta forma, ao Governo melhor organização e controle das ações ecoturísticas para

visitação e ao público visitante maior conforto;

Quanto ao fortalecimento da Política Ambiental do Estado, foi aperfeiçoado os índices do ICMS Ecológico referentes à

conservação e manejo dos solos, conservação da água e unidades de conservação e terras indígenas. Incentivando o desenvolvimento de

ações municipais mais eficazes na área da conservação do meio ambiente, melhorando a transparência, tanto para a coleta

de dados quanto para a quantificação dos valores a serem repassados aos municípios.



1 - Base de Cálculo

Receita Líquida de Impostos (RLI)
Receita Corrente Líquida (RCL)
Folha de Pagamento Bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre RCL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RCL

Assistência Financeira/Habitação 4.099 0,44% 0,18% 3.421 0,37% 0,15%
Capacitação 8.104 0,88% 0,36% 6.802 0,74% 0,30%
Encargos Sociais Compulsórios 841 0,09% 0,04% 1.257 0,14% 0,06%
Previdência Social 71.098 7,69% 3,13% 66.391 7,18% 2,93%
Seguro 753 0,08% 0,03% 3.637 0,39% 0,16%
Total - Indicadores sociais internos 84.895 9,18% 3,74% 81.508 8,81% 3,59%
3 - Indicadores Sociais Externos (por função)   Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL

Agricultura * 76.102 3,90% 3,35% 63.986 3,28% 2,82%
Assistência Social ** 32.649 1,67% 1,44% 21.342 1,09% 0,94%
Cultura * 9.976 0,51% 0,44% 4.575 0,23% 0,20%
Desporto/Lazer 4.966 0,25% 0,22% 5.422 0,28% 0,24%
Educação * 394.128 20,20% 17,37% 355.121 18,20% 15,66%
Energia (Eletrificação Rural) 5.489 0,28% 0,24% 11.638 0,60% 0,51%
Habitação 8.778 0,45% 0,39% 10.517 0,54% 0,46%
Saneamento 10.503 0,54% 0,46% 13.561 0,70% 0,60%
Saúde * 333.486 17,09% 14,70% 230.689 11,82% 10,17%
Segurança Pública * 166.255 8,52% 7,33% 144.336 7,40% 6,36%
Trabalho * 2.349 0,12% 0,10% 3.287 0,17% 0,14%
Transporte (Infra-estrutura) 458.348 23,49% 20,21% 509.982 26,14% 22,48%
Total - Indicadores sociais externos 1.503.029 77,03% 66,26% 1.374.456 70,44% 60,59%
4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL

Gestão Ambiental * 8.999 0,46% 0,40% 4.791 0,25% 0,21%
Total dos investimentos em meio ambiente 8.999 0,46% 0,40% 4.791 0,25% 0,21%
5 - Indicadores do Corpo Funcional

Nº de servidores(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de servidores(as) comissionados(as)
Nº de servidores(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres servidoras públicas estadual
% de cargos de chefia ocupados por mulheres

Nota: 

Esplanada das Secretarias S/N                      Informações : 63-3218-1317
Praça dos Girassóis – Marco Central                     Gabinete       : 63-3218-1240
CEP 77003-903 / Palmas, Tocantins                      Fax               : 63-3218-1310

2.268.410
924.675

4.781
18.501
12.010
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12.503
15.809

2004 Valor (Mil reais)

12.495

2005

2005 Valor (Mil reais)

1.743.111
817.684

2004

44.63845.655

1.951.163

27.104
45%

** Para encontrar o total da função assistência social, além do valor da capacitação, é preciso somar a este item a assistência financeira/habitação (ambos componentes dos indicadores sociais internos)

* Destes indicadores foram subtraídos os valores correspondentes às capacitações, tendo em vista estar demonstrado no indicador social interno "capacitação" (2005 e 2004 respectivamente - Agricultura R$ 0 e R$ 543 mil; 
Assistência Social R$ 261 mil   e R$ 147 mil; Cultura R$ 0 e R$ 12 mil; Educação R$ 3.812 mil  e R$ 2.720 mil; Saúde R$ 1.442 mil e R$ 981 mil; Segurança Pública R$ 546 mil e R$ 697 mil; Trabalho R$ 0 e R$ 5 mil;Gestão 
Ambiental R$ 0 e R$ 345 mil).

39%
26.826

1.549.551
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