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1.2 BALANÇO SOCIAL 

 

 

O Governo do Estado do Tocantins considera importante a publicação do Balanço Social, como forma transparente de demonstrar a 

atuação social desenvolvida nas diversas áreas, como: educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social e a 

assistência aos desamparados, tornando-se peça indispensável na apresentação das contas públicas. 

 

Trata-se de um modelo de Balanço Social resumido e objetivo, oportunizando o Governo em demonstrar de forma quantitativa e 

qualitativa a sua atuação social, seja ela dentro de suas unidades gestoras (relações  de trabalho com os servidores), ou fora delas (sociedade e 

meio ambiente). 

 

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 

   

Concurso Público  

 

Objetivando suprir as necessidades de pessoal da máquina pública, diminuir os índices de desemprego no Estado e reduzir as despesas 

com folha de pagamento, o Governo do Estado deu posse a 917 servidores aprovados no concurso realizado em 2005, em todas as áreas de 

atuação do Quadro Geral. 

 

Avaliação Periódica de Desempenho - APED 

 

Visando proporcionar as condições exigidas pelos PCCS para o alcance da progressão na carreira e melhorias salariais, o Governo 

Estadual implantou a APED - Avaliação Periódica de Desempenho, para que, através da aferição do desempenho individual dos servidores efetivos, 

além dos benefícios afetos aos PCCS, indique também a adoção de providências para a superação das deficiências técnico-operacionais 

detectadas. No exercício de 2006, a Secretaria da Administração conduziu os processos de Avaliação dos servidores do Quadro Geral do Estado, 

da Polícia Civil, do Fisco e do Departamento de Estradas de Rodagens do Tocantins – DERTINS. 

 

 

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2006 2005 
Nº de servidores(as) ao final do período 50.234 45.655 
Nº de admissões durante o período 9.140 12.495 
Nº de servidores(as) comissionados(as) 19.241 15.809 
Nº de servidores(as) acima de 45 anos 14.014 12.503 
Nº de mulheres servidoras públicas estadual 29.317 27.104 
% de cargos de chefia ocupados por  mulheres 38% 45% 
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Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal – PNAGE 

 

O programa, cuja adesão do Estado do Tocantins ocorreu através das Secretarias da Administração-SECAD e do Planejamento, será 

conduzido por uma Unidade de Execução Local, constituída por técnicos das duas Pastas. 

 

Considerado pelos especialistas como o maior e melhor programa de modernização da gestão pública já implantado no Brasil, o PNAGE  

tem o seu eixo de atuação delineado nas seguintes políticas: 

 

• Promoção da eficiência e da melhoria do gasto público, através da integração das funções de planejamento e gestão; 

• Modernização institucional, organizacional, tecnológica e de recursos humanos; 

• Transparência administrativa e comunicação social; 

• Promoção de uma cultura de mudança institucional; 

• Simplificação e informatização de procedimentos administrativos para a diminuição da burocracia; 

• Aperfeiçoamento dos serviços oferecidos à sociedade. 

 

Estágio no Serviço Público 

 

Visando beneficiar estudantes universitários através da concessão de estágio no serviço público, foi firmado convênio com o Instituto 

Euvaldo Lodi – IEL, para facilitar o relacionamento do Estado com o meio universitário e possibilitar a identificação e atração de novos talentos. O 

programa de estágio tem uma forte conotação social, por permitir aos estudantes a sua inserção no mercado de trabalho com uma remuneração de 

acordo com a escolaridade, além do usufruto, por parte do Estado, da aplicação prática dos conhecimentos acadêmicos, contribuindo, desta forma, 

para o aprimoramento da gestão pública como um todo. 

 

No exercício de 2006, foram selecionados e contratados 38 estagiários para atuarem nos vários órgãos do Executivo Estadual. 
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Modernização da Gestão Pública Municipal 
 

Através de convênio firmado entre o Governo do Estado e o Banco do Brasil, cujo processo de negociação foi conduzido pela SECAD, os 

municípios estaduais foram beneficiados com a concessão de licenças de uso do aplicativo “Assessor Público”, para informatizar todo o processo 

administrativo, financeiro e contábil, atendendo às necessidades e prerrogativas da gestão pública gerencial e gestão fiscal responsável, para um 

melhor atendimento ao cidadão. Ação inovadora e inédita no País, esse Projeto é bem a síntese da marca democrática e municipalista do Governo 

do Estado que, independentemente de ideologia ou coloração partidária, está proporcionando aos municípios a sua inserção no cenário da 

modernidade tecnológica, fundamental para a consecução dos seus objetivos institucionais e sociais. 

 
 
 

Assistência Financeira 
 

MICROCRÉDITO 

 

O Governo do Estado apoiou financeiramente 1.294 projetos de empreendedores informais, totalizando a importância de R$ 2,5 milhões, 

com recursos oriundos do fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES, do programa Banco da Gente. 

 

EMPREENDEDOR DE PROJETO DE MAIOR VULTO 

 

Foram contemplados também os empreendedores de grandes projetos, totalizando aproximadamente R$ 9 milhões em assistência 

financeira, custeados com recursos do FUNDES – Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, beneficiando os Municípios de São Miguel do 

Tocantins, Palmas, Tocantinópolis, Araguaina, Taguatinga, Alvorada e Guaraí, gerando emprego e renda à população de aproximadamente 5.200 

pessoas diretamente ligadas à mão de obra dos empreendimentos realizados nestes municípios. 

 

SERVIDOR PÚBLICO  

 

Foram atendidos 846 servidores públicos com empréstimos totalizando uma liberação de recursos no total de R$ 3,3 milhões. 
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Os recursos liberados e as metas alcançadas no ano de 2006 contribuíram para o crescimento da economia, gerando rendas e riquezas 

para os setores primário, secundário e terciário, totalizando o valor de R$ 14.701.074,80 (Quatorze milhões setecentos e um mil e setenta e quatro 

reais e oitenta centavos), aplicados no mercado interno do Estado, fomentando a economia e gerando divisas, alem de apoiar financeiramente os 

servidores estaduais, objetivos chaves das ações de maior relevância supra citados. 

 

 

Capacitação 

 

Escola de Governo 

 

A Escola de Governo foi concebida e institucionalizada para promover a 

gestão das políticas de desenvolvimento de recursos humanos no âmbito do Poder 

Executivo, visando o aprimoramento profissional, pessoal e cultural dos servidores 

públicos através de um sistema integrado de Educação Corporativa, alinhado às 

diretrizes estratégicas do Governo Estadual, articulando e compartilhando os projetos 

de transferência de conhecimento, informação e pesquisa dirigida à modernização do 

Estado, visando o melhor desempenho das ações governamentais para a qualidade e 

eficiência dos serviços públicos. 

 

No exercício de 2006, foram realizados 2 cursos de pós-graduação em 

“Gestão Pública” e “Agronegócios” para 106 servidores, além de cursos direcionados 

para os níveis estratégico, gerencial e operacional, em diversas áreas de atuação, abrangendo 3.370 servidores capacitados, perfazendo assim um 

investimento na ordem de R$ 1 milhão. 
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Plano de Saúde 
 

O PLANSAÚDE visa garantir o acesso dos servidores públicos do Estado a serviços 

médicos e odontológicos de boa qualidade e confiabilidade a um custo acessível e ao mesmo 

tempo sem deslocar recursos estatais de outros setores. 

 

      Nesse sentido, o Instituto de Gestão Previdenciária-IGEPREV promove o recolhimento 

das contribuições dos usuários que constituem o FUNSAÚDE. Na outra ponta, o IGEPREV possui 

um quadro de auditores que fiscalizam eficazmente as faturas apresentadas de modo a evitar 

fraudes. 

 

O atendimento do PLANSAÚDE promoveu um real incremento na economia do Estado. Durante o exercício de 2006 foram realizadas 

252.932 consultas médicas, 150.450 atendimentos odontológicos, 34.985 internações, 75.936 procedimentos especiais, 28.130 procedimentos 

cirúrgicos e 536.186 procedimentos simples totalizando 1.078.619 procedimentos. 

 

 

Previdência 
 

No âmbito da previdência obtivemos um real avanço e crescimento, pois, em 2006 a arrecadação das contribuições previdenciárias de 

servidores ativos e inativos do Estado corresponderam ao valor de R$ 143 milhões. A receita patrimonial resultou em R$ 78 milhões. Totalizando as 

receitas em R$ 221 milhões, e  totalizando um patrimônio em 2006 de R$ 705 milhões.  

 

Por fim, as ações do IGEPREV durante o decorrer do ano de 2006 foram fundamentais para a manutenção de um regime próprio de 

previdência social financeiramente equilibrado. 
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INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS 

 

Agricultura/Pecuária 

 

Assistir ao produtor rural com informações técnicas, prestando-lhes assessoria 

para o desenvolvimento de suas atividades, além de contribuir por meio de políticas públicas 

com o crescimento da agropecuária tocantinense. Estas são algumas missões alcançadas 

pelo Governo do Estado, por meio da Seagro – Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.  

 

No ano de 2006 houve avanços em 

diferentes setores. Foram elaboradas ações visando o 

melhoramento da produtividade de culturas como a 

mandioca, cana-de-açúcar, abacaxi, melancia e mel. 

Na pecuária, também tiveram destaques a ovinocaprinocultura, estrutiocultura, produção de leite e criação de 

galinha caipira.  

 

Através do crédito fundiário, milhares de famílias tiveram a oportunidade de concretizarem planos e a 

chance de trabalhar em sua própria terra. Com a realização de palestras e encontros técnicos, o agricultor 

familiar teve acesso às diferentes linhas de crédito do Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar. Dessa forma pôde optar pelo melhor meio para o desenvolvimento de seus projetos. 

 
Mais de 4 mil pessoas foram beneficiadas com orientações técnicas durante os encontros e 

seminários sobre a cadeia produtiva da mandioca. Como mecanismo de incentivar a produção, a Seagro implantou a Unidade de Validação e 

Pesquisa, que teve como trabalho identificar as variedades superiores de mandioca, levando em conta a produtividade e rendimento de amido.  
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Os encontros realizados durante o Ano Estadual da Mandioca, em 2006, serviram de incentivo para que os produtores aumentassem o 

interesse em fortalecer a produção, a exemplo tem-se o projeto de implantação da fecularia em Colinas com capacidade de processar diariamente 

400 toneladas de mandioca. 

 

A cana-de-açúcar é uma outra cultura que também se destaca como uma atividade 

promissora. A discussão mundial sobre a utilização de álcool como fonte de energia tem gerado 

expectativa para os produtores tocantinenses, principalmente pela forte ampliação do mercado 

consumidor. Com o objetivo de fornecer orientações sobre as potencialidades do Tocantins para 

a produção de bioenergia, o Governo do Tocantins realizou encontros para despertar o interesse 

dos agricultores para o investimento em cana como mais uma oportunidade de negócios. 

 
Pesquisas sobre variedades de cana têm sido realizadas através do convênio firmado 

com a UFT. Num prazo de três anos será possível identificar a espécie mais apropriada para a 

produção de álcool. Apesar do resultado final ser alcançado no final do terceiro ano, estudos realizados pela UFT indicaram sete variedades da 

cultura que também se mostraram adequadas para a obtenção de álcool, e que inclusive são utilizadas com sucesso em outros estados.  

 

Considerando os 6 milhões de hectares de área livre para o reflorestamento no Tocantins, o Governo investe na difusão da silvicultura no 

Estado. São 20 mil hectares dedicados ao setor, tendo destaque para o eucalipto, com um pouco mais de 14 mil hectares plantados. Outras 

espécies também estão sendo evidenciadas, entre elas: a seringueira, teca, neem, paricá, pinus e pequi.  

 

Clima, extensão territorial, luminosidade, baixo custo com a terra, quando comparado aos outros estados, e a privilegiada posição 

geográfica. Estes são alguns dos fatores que fazem com que o Tocantins tenha um excelente potencial para o desenvolvimento da silvicultura.  
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Pecuária 
 
Em relação à pecuária,  o Governo Estadual contribuiu para o fortalecimento de alguns setores como, por exemplo, a estrutiocultura e 

apicultura. No primeiro, no início deste ano, foi divulgada a falência de um grupo que trouxe prejuízos a muitos produtores. Apesar da imagem 

negativa da estrutiocultura, o Tocantins aposta no desenvolvimento deste setor. Como forma de impulsionar a criação, houve a necessidade de 

estruturar o segmento. Em 2006 foi criado o Núcleo Gestor e a Federação Tocantinense de Estrutiocultura. Com a organização do segmento é 

possível notar alguns avanços. A carne de avestruz do Tocantins já participa do mercado nacional através do intercooperativismo, união das 

cooperativas. A Coocaveto – Cooperativa dos Criadores de Avestruz do Tocantins em parceria com criadores de outros estados faz parte da marca 

Avistruz. Juntos, atuam ativamente no setor de carnes nobres.   

 

Entre os maiores importadores da carne tocantinense estão China, Rússia e Portugal, além de países do oriente médio, União Européia, 

Ásia, Europa Oriental e África. Apesar do embargo de alguns países e as restrições que ainda prevalecem, o Brasil fechou o ano de 2006 como o 

maior exportador mundial de carne bovina. No Tocantins, um dos fatores que contribui para a elevação das exportações é a vacinação animal, na 

qual o Estado bateu seu próprio recorde, com 99,09% de imunização contra a febre aftosa - ficando entre os mais altos do país. 

 
Apicultura 

 
Com 28 associações, 1.000 apicultores e uma produção anual de 120 Toneladas. A apicultura tocantinense apresenta resultados 

significativos. Ainda sendo uma atividade recente, a cultura do mel alcança cada vez mais um maior número de interessados neste setor. Com a 

criação do projeto Qualimel, foi possível realizar ações que propusessem alternativas para aumentar a produção através de eventos e dias de 

campo. Como parte deste trabalho foram realizados encontros como IV Seminário e II Feira do mel. Estes enfatizaram a importância do 

cooperativismo e associativismo, bem como a ampliação do uso do mel na alimentação. 

  
Fruticultura 

 
Em âmbito nacional, o Tocantins é destaque, especialmente no plantio de melancia e abacaxi. Com uma produção de quase 100 mil 

Toneladas, a melancia deu ao Estado o título de segundo maior produtor do país. Já o abacaxi ficou entre os nove estados que se destacaram na 

produção. O Governo do Tocantins com o objetivo de ampliar a fruticultura implantou um projeto em que foi permitida a distribuição mais de 100 mil 

mudas de banana, de variedade e resistência às principais doenças.  
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Para envolver todos os setores da agropecuária e oferecer ao produtor rural uma oportunidade ímpar de realização de negócios, a 

Seagro realiza anualmente a Agrotins. Cerca de 35 mil pessoas, incluindo produtores, técnicos e empresários, participaram da última edição da 

Agrotins, que se consolidou como o maior evento de disseminação de tecnologia agropecuária de toda a região Norte do País.  

 

Para isso o Governo investiu em 2006 na função agricultura R$ 76 milhões, contribuindo para o crescimento da produção agrícola e com 

isso gerando renda para o produtor rural. 

 

Assistência Social/Trabalho 

 

O ano de 2006 foi marcado por importantes mudanças. Programas foram reformulados e 

ampliados, tudo para garantir aos cidadãos tocantinenses, principalmente os em situação de 

vulnerabilidade, o direito de conquistar sua autonomia. Entre as diversas ações realizadas pelo 

Governo do Estado em 2006, as que tiveram maior destaque foram:  

 

 

Pioneiros Mirins 

 

O maior programa social do Estado do Tocantins, existente há 16 anos, passou por uma grande mudança. O 'Pioneiros Mirins' teve suas 

funções ampliadas, deixou de trabalhar apenas com reforço escolar e com o estilo militarista para assumir o papel sócio educativo fortalecendo o 

relacionamento das crianças com a família, a escola e a comunidade. Nesse contexto foi criado o Festival Cultural que junto às Olimpíadas, já na 

sua quarta edição, estimulam uma formação integral e a noção de cidadania. Além das mudanças conceituais, o Programa passou por reformas 

físicas, construiu núcleos próprios, capacitou os seus coordenadores e professores, fez parcerias com universidades e outras instituições para juntos 

garantirem a melhoria da qualidade de vida de 45 mil famílias nos 139 municípios tocantinenses.  

 

 



  
 
 

Balanço Geral 2006 

 

Leite é Saúde 

 

O programa de distribuição de leite, que atendia apenas dois municípios, no ano de 2006 recebeu atenção especial por parte do governo 

estadual e das prefeituras municipais. O programa foi ampliado, passou a ser chamado de 'Leite é Saúde' e atualmente distribui 12 mil litros de leite 

em 34 municípios do Tocantins. Os beneficiários são famílias de baixa renda com membros em situação de risco nutricional.  

 

Compra Direta Local da Agricultura Familiar 

 

Em 2006 o programa passou a atender 40 mil pessoas em 57 municípios se tornando um importante reforço na economia, principalmente 

das regiões Norte e Sudeste do Estado. Trata-se de um programa federal coordenado pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social em 

parceria com os municípios que orienta os agricultores familiares na produção e comercialização dos alimentos. Parte da produção é comprada pelo 

próprio governo, que distribui para os programas sociais de auxílio a crianças, gestantes, idosos e pessoas portadoras de deficiências. A  parceria 

entre o Ruraltins, Adapec e Seagro garantem a geração de emprego e renda e a segurança alimentar da população.  

 

Trabalho  

 

Em 2006 a política do Trabalho teve grande destaque. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do 

Ministério do Trabalho e Emprego, o Tocantins admitiu 44.209 trabalhadores tendo um saldo positivo de 2.140 empregados e nesse processo o 

Sine/TO- Sistema Nacional de Emprego do Tocantins teve uma participação de 31% na intermediação dessas admissões.  

 

Com essa política Governo do Estado pôde amparar a sociedade tocantinense em um dos seus maiores anseios, que é a oportunidade 

de ingressar no mercado de trabalho. Para oferecer mais qualidade nos serviços o Governo investiu na ampliação das unidades de atendimento e o 

Tocantins foi o único Estado brasileiro a receber novos postos do Sine em 2006. Um deles instalado em Dianópolis para atender 16 municípios da 

região e o outro em Guaraí abrangendo 23 cidades.  
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Em 2006 o Sine emitiu mais de 27 mil carteiras de trabalho, destas, 42% foram para o público adolescente de até 18 anos. Na área de 

capacitação profissional foram oferecidos cursos em mais de 43 municípios orientando assim mais de 1.100 trabalhadores. 

 

Com um investimento total em assistência social/trabalho no valor de R$ 48,7 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. 

 

Desporto e Lazer 

 

O ano de 2006, o Governo do Estado do Tocantins desenvolveu um trabalho 

árduo para proporcionar aos tocantinenses a oportunidade de participar das mais 

variadas atividades de esporte e lazer. 

 

Uma das ações importantes foi a participação no "Governo mais perto de 

você",  programa de administração descentralizada do Governo do Estado, que em 

pouco mais de 1 ano de atividades realizou mais de 2 milhões de atendimentos (diretos 

e indiretos) - que proporcionou a democratização do atendimento aos municípios em 

relação ao apoio aos esportistas com material esportivo, onde os participantes 

receberam kits com jogos de camisas e bolas das modalidades mais praticadas no 

Estado.  

 

Ao todo mais de 16 mil pessoas foram atendidas. Durante as atividades foram realizadas provas de kart, motocross, corridas de rua, 

ciclismo, futebol, futsal, vôlei, handebol, basquete. No total foram beneficiadas, direta ou indiretamente, aproximadamente 70 mil pessoas.  

 

Implantado em 2006, o Futebol de Várzea mais uma vez foi um grande sucesso dos eventos realizados pelo Governo, já que atraiu um 

bom número de participantes. A competição reuniu atletas em Palmas, Araguaína, Gurupi, Araguatins. Ao todo foram disputados mais de 1.800 
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jogos em mais de 250 campos espalhados por estas cidades, numa estimativa de mais de 30 mil pessoas que estiveram prestigiando as partidas 

durante a realização da competição. O evento proporcionou a inclusão social e a confraternização entre os moradores destes locais.  

 

Durante quatro dias, do mês de setembro, mais de 400 indígenas das sete etnias que habitam o Estado mostraram sua força, sua cultura 

e suas crenças, na praia da Prata, em Palmas, durante a disputa do 1º Jogos Indígenas do 

Tocantins. Etnias Apinajé, Krahô, Krahô-Canela, Xerente, Karajá Xambioá e Karajá fizeram 

a festa do público que compareceu ao evento para prestigiá-las.  

 

Já a IX Edição do Circuito Tocantins de Corridas de Rua teve este ano dez 

etapas superando a de 2005, que foi disputada em nove corridas. A competição passou 

pelas cidades de Dianópolis, Colinas, Colméia, Araguaína, Palmeirópolis, Paraíso, 

Araguacema, Xambioá, Palmeirante e Almas. Cada uma das etapas contou com a 

participação de cerca de 150 corredores e um público presente em torno 800 pessoas. 

 

Outro evento importante, a VI Edição dos Jogos Abertos, contou com cerca de 4.500 atletas de todo o Estado competindo nas 

modalidades de handebol, voleibol e futsal – nas categorias masculina e feminina e basquete masculino. Ao todo foram realizadas 10 etapas 

passando por Araguatins, Pedro Afonso, Araguaína, Combinado, Colinas, Tocantinópolis, Porto Nacional, Cristalândia, Gurupi e Paraíso.  

 

Os Jogos Especiais do Tocantins reuniram cerca de 300 atletas disputando as modalidades de natação, atletismo e futsal. A competição 

teve ainda uma etapa disputada na cidade de Araguaína e uma final em Palmas.   

 

Já a Olimpíada dos Pioneiros Mirins contou com a realização de 11 regionais, com a presença de 6.500 atletas. As modalidades em 

disputa foram: xadrez, atletismo, futsal, handebol e voleibol. A Sespo realizou ainda os Jogos Escolares do Tocantins (Jets), que com contou com 

presença de mais 4 mil participantes entre atletas e professores durante a realização das fases regionais, municipal e a final estadual, que este ano 

foi disputada nas cidades de Guaraí e Miracema. Os atletas se confrontaram nas modalidades de basquetebol, xadrez, atletismo, futsal, voleibol e 

handebol.  
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Um dos eventos que mais uma vez atraiu grande número de participantes foi a disputa da VI Meia Maratona do Tocantins, que este ano 

bateu o recorde de atletas, com 1.276. Outra boa novidade da prova foi a oficialização, por parte da Confederação Brasileira de Atletismo, tornando 

a corrida de Palmas uma prova do calendário nacional. Implantou-se ainda a prova popular, onde os atletas que não resistem percorrer os 21.097 

metros da prova principal disputam apenas 7 km da corrida, muito bem aceita pelos populares. Teve ainda a prova estudantil.  

 

A Escolinha Nilton Santos realizou, este ano, várias atividades no futebol e na área recreativa. Uma das novidades foi a implantação do 

projeto nutricional que veio contribuir para o melhor aproveitamento dos alimentos, adequação de cardápio, mudança de hábitos alimentares e de 

higiene, bem como parceria firmada com a Secretaria da Saúde, para avaliação clínica e bioquímica e exames laboratoriais de cada aluno. Hoje, a 

Escolinha conta com 648 alunos de 7 a 17 anos, nos períodos matutino e vespertino. 

 
 

Educação 
 

O Tocantins contabilizou muitas conquistas no setor da educação em 2006, 

fruto de um trabalho que vem sendo realizado há quatro anos, tendo como foco elevar a 

qualidade do ensino e valorizar os profissionais da área. Esse processo iniciou com a 

qualificação dos professores e discussões sobre a prática pedagógica, a realidade da 

escola, a construção coletiva do PPP - Projeto Político Pedagógico, a elaboração do PES 

– Plano Estratégico da Educação e sobre a gestão democrática. 

 

Enquanto esse momento acontecia na esfera das escolas, das Diretorias 

Regionais de Ensino e nos departamentos pedagógicos da Seduc – Secretaria da 

Educação e Cultura, o governo do Estado criou um plano de Valorização dos Profissionais 

da Educação. O Tocantins é um dos estados brasileiros que paga o melhor salário aos docentes, estando sempre entre os três estados que 

oferecem o melhor salário aos professores, não porque está sobrando dinheiro no Tocantins, mas porque o governo do Estado prioriza a valorização 

dos profissionais da educação para que a escola pública ofereça um ensino de qualidade.  
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Em 2006, o governo estadual investiu muito na melhoria da estrutura física das escolas. Entre as obras de reformas e construções, foram 

contempladas mais de 350 unidades escolares, de 2005 a dezembro deste ano. Algumas dessas escolas estavam em péssimas condições de 

funcionamento.  

 

Foram construídas seis escolas padrão, substituindo as construções precárias e atendidas com construções de salas mais 21 unidades 

escolares, localizadas em 19 municípios, com investimentos no valor de R$ 12.336.503,65. O governo estadual também investiu na melhoria das 

escolas indígenas. 

 

Promovendo a leitura  

 

Em maio de 2006, o governo do Estado realizou com sucesso o II Salão do Livro, em Palmas, durante o qual foram negociados quase 

500 mil livros, com um faturamento de R$ 9 milhões. Na ocasião, o governo estadual destinou R$ 5 milhões para a aquisição de livros para as 

escolas. Em conseqüência disso, a Seduc está recebendo vários pedidos de regularização de bibliotecas. Este ato representou um passo 

significativo para melhorar o acervo das bibliotecas das escolas estaduais.  

 

Os professores também receberam R$ 150,00, cada um, para comprar os livros que desejaram. Os técnicos da Educação já estão se 

preparando para realizar o III Salão do Livro, que acontecerá em maio de 2007. A população pode participar desse processo escolhendo o 

personagem que irá ser homenageado no próximo evento, votando pelo site: www.seduc.to.gov.br.  

 

Avaliação nacional  

 

O Tocantins obteve o melhor resultado na avaliação Prova Brasil, realizada no mês de maio. Em Língua Portuguesa o Estado obteve a 

média 173,5, ficando em 10º lugar, e em Matemática alcançou a média 177,3, ficando em 12º lugar no ranking de classificação da 4ª série do ensino 

fundamental. De acordo com os dados, o Tocantins é o primeiro estado da região Norte e Nordeste na classificação geral. Conforme informações da 

Cesgranrio, nas avaliações de Língua Portuguesa, as escolas de Palmas ficaram em 4º lugar, ficando atrás de Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. 
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Em Matemática, as escolas estaduais de Palmas ficaram em 6º lugar, numa lista de escolas estaduais lideradas por Brasília, Rio de Janeiro, 

Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre.  

 

A Educação do Tocantins também foi destaque nas avaliações do Instituto Ayrton 

Senna, com aprovações e promoções dos alunos que são atendidos pelos programas Se Liga, 

Acelera e Circuito Campeão. Nessas avaliações, o Tocantins superou os índices dos outros 

estados avaliados.  

 

Em 2006, mais uma vez, uma escola do Tocantins, A Escola Estadual Adjúlio 

Balthazar, de Alvorada, ficou entre as seis melhores em gestão escolar do país, na classificação 

do “Prêmio Nacional em Gestão Escolar”. A gestora da Escola, Maria das Graças Piccoli de 

Paula, participou de uma viagem aos Estados Unidos, neste mês de dezembro, para compartilhar a experiência de sua escola com outros 

educadores. 

 

Valorização do servidor  

 

Na área da Educação, o governo do Estado deu atenção especial aos servidores. Além do PCCS - Plano de Cargos, Carreiras e 

Subsídios, que está em vigor desde 2005, o Governo do Estado concedeu aumento salarial para 300 educadores aposentados que tinham perdido o 

acesso de cargo. O ato foi denominado de Apostilamento Funcional dos Professores Aposentados e representou um passo importante para a auto-

estima desses profissionais. Além disso, o governo concedeu aumento salarial de 21,69% aos professores efetivos da Rede Estadual de Ensino. 

Além disso, o governo do Estado facilitou aos professores a conclusão de cursos de graduação e de especialização. Hoje, 96% dos professores têm 

curso superior na área da Educação.  

 

Todas essas conquistas contribuíram para que a Educação do Tocantins alcança-se bons resultados nas avaliações nacionais e, com a 

melhora do nível de ensino, escolas, alunos e professores passaram a ser premiados em concursos nacionais e os educadores do Tocantins 
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passaram a participar de seminários e conferências nacionais e internacionais para compartilhar experiências e conhecer novas realidades 

educacionais.  

 

O total de recursos destinados à Educação em 2006 foi na ordem de R$ 421 milhões. 

 

 

Cultura 

 

 

O Governo do Estado do Tocantins desenvolveu durante o ano de 2006 ações e projetos de incentivo propiciando maior divulgação da 

arte e cultura tocantinense para diversos estados brasileiros e também internacionalmente.  

  

Grandes exposições de arte foram realizadas como a Exposição “A ARTE 

BRASILEIRA NA COLEÇÃO LILY MARINHO”, com 60 peças do acervo pessoal de D. Lily 

Marinho sendo 59 telas e 1 escultura de artistas de renome nacional e internacional como Di 

Cavalcante, Portinari, Volpi, Heitor dos Prazeres, Djanira, Ismailovitch. A exposição reuniu 

cerca de 25 mil de pessoas.  Na Galeria Mauro Cunha na Fundação Cultural foram promovidas 

11 exposições de artistas locais e incentivos para participação em feiras nacionais.  

                      

O patrimônio cultural passou por restaurações e preservação de bens materiais e 

imateriais. As populações de Monte do Carmo, Porto Nacional e Natividade estão 

acompanhando e participando de ações que vão desde o inventário à restauração de bens públicos e privados. São ações de preservação que 

geram a sustentabilidade das futuras gerações. Em Natividade, por exemplo, proprietários de imóveis privados assinaram com a Caixa Econômica 

Federal do Tocantins os contratos para restauração e revitalização dos imóveis no centro histórico da Cidade; é o programa Monumenta. Natividade 

foi uma das primeiras cidades brasileiras a ser contemplada com este programa.  

                  



  
 
 

Balanço Geral 2006 

As etnias indígenas, que somam quase 9 mil índios, divididos em sete etnias. Hoje, ganham destaque internacional com suas danças, 

costumes, línguas e artesanatos. Os povos indígenas têm seu espaço, terra, direitos garantidos e cultura em processo de preservação e 

revitalização.  

                  

O Governo Estadual começou um amplo trabalho de inventário das comunidades rurais negras e remanescentes de quilombos, área até 

então esquecida pelos governos anteriores e que hoje são historiadas, catalogadas e reconhecidas. Duas comunidades inventariadas na região sul 

e 25 em estudo em diversas regiões do Estado. O resultado será assistência, educação, saúde, transporte e moradia para estas comunidades.  

 

A Fecoarte – Feira de Folclore, Comidas Típicas e Artesanato do Estado, em dois anos, mostrou a mais de 400 mil pessoas a diversidade 

da dança, teatro e música da cultura popular do Estado. Em 2006, 72 municípios tocantinenses, participaram da feira que se tornou referência para a 

região norte do País.  

 

Os investimentos nesta área foram de R$ 17,6 milhões. 

 

Energia (Eletrificação Rural) 

 

A energização do meio rural cria novas perspectivas para o setor agrícola, 

fortalecendo a agro-indústria e reduz as desigualdades no campo, aumentando a geração de 

renda e principalmente para a família do pequeno produtor, diminuindo consequentemente os 

custos com programas sociais e o êxodo rural. 

 

O valor dos investimentos na função Energia foi de R$ 2,5 milhões. 
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Habitação 

 

 

O ano de 2006 seguiu a tendência de crescimento no setor habitacional do 

Tocantins. Programas como o ‘Habitação para todos nós’ e  Cheque Moradia injetaram 

na economia local cerca de R$ 140 milhões, atendendo praticamente a todos os 

municípios do Estado.  

 

Só o ‘Habitação para todos nós’ permitiu beneficiar a 13.577 famílias com a 

construção da casa própria. Já  o Cheque Moradia  atendeu a 6.252 pessoas  de baixa 

renda com a construção e reforma.  

 

Neste ano, o Governo do Estado também ampliou as ações no setor de 

regularização fundiária, com a entrega de títulos de propriedades em 06 municípios e deu início à primeira etapa do Programa Habitacional Servidor 

Valorizado, destinado à construção de moradias para servidores públicos estaduais. 

 

 

Saneamento 

 

O Governo Estadual aplicou em implantação e ampliação de sistema sanitário e de abastecimento de água, R$ 6,9 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. 
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Saúde 

 

O Governo do Estado adotou medidas em 2006 que visaram a  reestruturação da 

saúde pública, através de mecanismos de modernização com o Pacto pela Saúde que viabilizou o 

fortalecimento das ações de programas prioritários como o fortalecimento da atenção básica, 

redução da mortalidade infantil e materna, além de proporcionar a consolidação do SUS – 

Sistema Único de Saúde, mantendo atuantes os serviços já desenvolvidos, ampliando e 

implementando outros que vem ao encontro das necessidades de saúde de cada região. 

 

 Atualmente, a Secretaria de Estado da Saúde gerência diretamente uma rede de 19 

hospitais de Referência. Em Araguaína, o complexo do Hospital de Referência, o Hospital de 

Doenças Tropicais (HDT) e o Hospital das Clínicas Dona Dorcelina; em Palmas, o Hospital Geral de Palmas e a Maternidade Dona Regina; em 

Porto Nacional, o Hospital de Referência e o Instituto Materno Infantil  Tia Dedé; e também hospitais localizados nos municípios de Alvorada, 

Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Miracema, Araguaçú, Paraíso, Pedro Afonso, Porto Nacional e Xambioá. Juntos, 

estes hospitais realizaram mais de 1,5 milhões de atendimentos ambulatoriais de urgência e emergência em 2006, com 72.023 internações (janeiro 

a outubro de 2006). 

 

Foram garantidos os benefícios previstos no PCCS – Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Servidores da Saúde, através do 

pagamento de adicional noturno e insalubridade aos servidores que atuam nas unidades de saúde. 

 

O Centro Estadual de Referência de Saúde do Trabalhador – CEREST teve a implantação do serviço Sentinela nos municípios de 

Palmas e Araguaína ampliando o cuidado com a saúde do trabalhador. O CEREST é um serviço estadual que cuida da saúde do trabalhador 

tocantinense por meio da capacitação dos profissionais da rede SUS no atendimento ao trabalhador, através da vigilância aos ambientes e 

processos de trabalho, notificando e levantando dados sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. 
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O Hemocentro de Palmas manteve o Programa de Fenotipagem, o que representa um grande avanço para o Tocantins, pois é um 

passo em direção aos grandes hemocentros do país e a frente de alguns Estados que ainda não realizam a fenotipagem. O seu principal objetivo é 

evitar que pessoas que recebam sangue constantemente, produzam anticorpos que o próprio organismo produziu. 

 

Na área preventiva o Governo implementou  programas de combate da tuberculose, hanseníase, febre amarela, calazar, DST/AIDS, 

diarréias, meningite, tracoma, chagas, saúde mental, saúde do trabalhador, animais peçonhentos, raiva, malária, dengue e outros, com destaque 

para o programa de prevenção e combate à hanseníase e tuberculose,  em parceria com o Ministério da Saúde e a ONG holandesa NRL.  

 

Esses números expressam o quanto o Estado investiu no setor de Saúde nesse ano. O Tocantins detém hoje a maior parte dos leitos 

nas unidades hospitalares, com 84% de gestão e gerência pública, tanto estadual como municipal, contra 16% de gerência privada ou gerência 

filantrópica. 

 

O Estado é também um dos poucos da federação a avançar na descentralização de recursos realizando o repasse na modalidade 

fundo a fundo de recursos do Tesouro Estadual para 139 municípios, fortalecendo com esta medida as ações da Atenção Básica, entre as quais 

está o PSF - Programa Saúde da Família que registrou crescimento de 94%, passando de 206 equipes em 2002 para 401 em 2006. 

 

O número de agentes de saúde é outro indicador de investimento na Atenção Básica. Houve um aumento de 24,3% em relação a 2002, 

aumentando de 2.928 para 3.330 em 2006. O mesmo ocorreu com as equipes de saúde bucal – eram 70 em 2002 e saltaram para 275 ao final 

desse exercício. 

 

No desenvolvimento de ações relevantes de forma descentralizada a Secretaria da Saúde efetivou em 2006 melhorias na qualidade de 

vida, beneficiando cerca de 384.686 pessoas com consultas oftalmológicas, encaminhamentos para óculos, procedimentos de pressão arterial, 

glicemia e PSA (prevenção do câncer de próstata), ações de saúde bucal e distribuição de kits de nutrição alimentar, totalizando a aplicação de R$ 

20.083.599,63 de recursos para o alcance dos resultados. Quanto às ações de atenção e promoção à saúde referente a saúde do jovem e 

adolescente foram realizadas oficinas sobre a sexualidade, com parceria de demais instituições e a implantação da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Adolescente e Jovem no Estado, visando a estruturação de redes municipais de atendimento voltadas a este público, 
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beneficiando aproximadamente 572 pessoas. Foram desenvolvidas ações de prevenção e combate a hipertensão arterial e diabetes em 23 

municípios com 267 beneficiados, e ainda, a elaboração de um questionário nos municípios do Estado, a fim de monitorar, avaliar e controlar as 

ações referentes a estes agravos. 

 

Quanto à atenção oncológica o Estado participou no programa “Ação Global” com o desenvolvimento de atividades de prevenção do 

câncer de colo uterino e a confecção e distribuição de informativos sobre a avaliação do programa Viva Mulher (siscolo) e do estatuto do idoso 

beneficiando cerca de 3.508 pessoas em todo Estado. Foi realizado também ações quanto à saúde mental e movimentos contra acidentes de 

trânsito favorecendo diretamente cerca de 440 cidadãos. Quanto à captação de doadores de sangue o Estado em 2006 favoreceu 37.472 pessoas, 

sendo esta ação de grande relevância na melhor recuperação da saúde dos pacientes. 

 

O Grupo Executivo PROVIDA realizou durante todo o ano cursos de 

aproveitamento integral de alimentos como forma de melhorar as condições 

nutricionais da população  demonstrando o quanto os  produtos regionais são de 

grande importância para o combate à desnutrição, beneficiando diretamente 1.539 

pessoas com capacitações em farmácia viva, de índios em alimentação e saúde, 

assistência aos estudantes indígenas para produção de alimentos não convencionais, 

assistência às escolas para utilização de plantas não convencionais para o uso na 

merenda escolar, implantação de kit cozinha escola comunitária e ainda o 

assessoramento aos núcleos de produção implantados nos municípios. Quanto à 

prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST e AIDS, o Estado 

beneficiou 529.613 pessoas com a implementação do projeto Saúde e Prevenção nas 

escolas com a distribuição de estojos e bonés educativos, campanha de carnaval, campanha na temporada de praias e campanha do dia mundial, 

com a distribuição de folders, cartazes, camisetas, chaveiros e pins educativos na prevenção destas doenças. 

 

Baseado nos números e nas metas previstas em relação às realizadas considero o ano de 2006, um ano de satisfatório avanço para a 

saúde de nosso Estado e de superação dos desafios. O Tocantins, numa ação ousada e inovadora foi o primeiro estado da federação a se 
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comprometer com a nova política pública de saúde ao assinar junto ao Ministério da Saúde, o “Pacto Pela Saúde” em 2006, assumindo com 

competência e responsabilidade o novo passo no avanço da gestão e da consolidação do SUS no Estado, tendo como base os princípios 

constitucionais com ênfase nas necessidades de saúde da população, no esforço simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas 

sobre a forma de três pactos: Pacto Pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 

  

Consciente e ciente do papel e da responsabilidade como gestor da Política Estadual de Saúde, temos o compromisso de continuar 

implementando, desenvolvendo e efetivando a melhor e maior política pública de saúde que o Estado do Tocantins merece e deve oferecer a sua 

população. 

 

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 2006 na função saúde 

um montante de R$ 387,5 milhões. 

 

 

Segurança Pública 

 

No ano de 2006, o Governo Estadual aplicou R$ 216  milhões na função segurança pública, contemplando toda a estrutura operacional e 

administrativa. 

 

Os avanços positivos alcançados pela Secretaria da Segurança Pública do Tocantins são retorno de um trabalho sério e contínuo 

desenvolvido pelo Governo do Estado. 

 

O processo de modernização engloba: mudanças na estrutura operacional, reforma dos prédios, informatização das unidades policiais 

civis da Capital e do interior, além da descentralização da Polícia Técnico-científica, que agora com sede própria e independência administrativa, 

tende a produzir com maior agilidade e eficácia os resultados dos trabalhos desenvolvidos nos Institutos de Medicina Legal, Identificação e 

Criminalística. 
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A aquisição de equipamentos modernos e a incorporação das novas 

tecnologias da informação são primordiais na área de segurança pública. Em 

mobiliários e suprimentos de informática foi feito um investimento de R$ 708 mil. 

Foram adquiridos: 103 computadores; 103 impressoras laser 600 DPI; 103           

no-break 0,65 KVA; 103 mesas para computadores; 103 estabilizadores de 

energia; 132 aparelhos de ar condicionado; 204 mesas para escritório; 828 

cadeiras; 184 arquivos e armários em aço; 85 aparelhos de fax e 107 bebedouros, 

além disso, foram adquiridas 128 armas, dentre elas,  metralhadoras portáteis MT 

40 com poder de 1200 tiros por minuto, pistolas ponto 40 e carabinas semi-

automáticas CT 40.  

 

Foram criadas 12 Delegacias Regionais, estrategicamente instaladas, mais 43 

Núcleos e 30 Postos de Identificação Dactiloscópica, 12 Núcleos e dois Postos de Perícias 

Criminalísticas, além de 10 Núcleos e Postos de Medicina Legal distribuídos em todo 

Estado, contribuindo para que as ações operacionais dinamizassem o trabalho policial. 

 

“Os trabalhos de ressocialização implementados no sistema prisional do 

Tocantins são referência no setor em nível nacional”. A afirmação é do representante do 

Ministério da Educação Carlos Teixeira, durante visita, em março de 2006, aos 

reeducandos que cumprem pena na Casa de Prisão Provisória de Palmas – CPPP. 

 

A Segurança Pública do Tocantins permanece há três anos no Ranking 

Nacional dos Estados com menor índice de violência no Brasil (é o que mostram os dados do Departamento de Pesquisa, Análise e 

Desenvolvimento da Secretaria Nacional de Segurança Pública – Senasp/MJ).  
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Entendemos que ainda há muito por se fazer pela segurança do Estado. No entanto, o sucesso obtido com a soma dos esforços das 

forças policiais, mostra que estamos no rumo certo. É um novo tempo. Um novo Tocantins. Uma nova polícia.  

 

Todos esses investimentos asseguraram ao cidadão tocantinense uma melhor qualidade de vida, combatendo duramente o crime no 

Estado.  

 

Transporte (Infra-estrutura) 

 

Em 2006, o Governo do Estado recuperou e modernizou sistema de transporte 

estadual. Foram aproximadamente 430.000 metros quadrados de pavimentação urbana; 

1.550 Km de elaboração de projetos; 200 Km de rodovias pavimentadas; 2.500 metros de 

pontes; e ainda serviços de conservação e manutenção de 982 Km da malha viária do 

estado. 

 

                   Os investimentos na malha viária do estado geram impactos positivos para a 

população, como a melhoria de acessos e facilidade de deslocamento da população, que 

gera economia na manutenção de veículos; diminuição no tempo de viagem; melhoria no 

escoamento da produção; desenvolvimento sócio-econômico da região com a criação de empregos temporários enquanto se faz a elaboração de 

estudos e projetos bem como no período de execução das obras; dinamização da economia local; e entre outras, a integração da região com outras 

do Estado. 

 
Construções Públicas 

 

Entre projetos, construções, reformas e manutenções, foram 14.941,74 metros quadrados, sendo diversificados, atuando em 21 escolas, 

8 centros sociais, 7 hospitais e postos de saúde, casas populares,  equipamentos esportivos do tipo ginásio de esportes e estádio de futebol, postos 

de fiscalização e outras edificações públicas. 
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Turismo 

 

Em fevereiro de 2006 foi implantada Agência de Desenvolvimento Turístico, com a 

finalidade de promover e sustentar o turismo no Estado. A ADTUR selecionou ações para 

serem desenvolvidas em 2006 analisando as prioridades recorrentes do segmento turístico do 

Estado. A qualificação profissional para o turismo foi destacada com a aplicação de recursos 

na ordem de R$ 276,2 mil, em 14 municípios, beneficiando 2.011 profissionais da cadeia 

produtiva do setor, com o oferecimento de diversos cursos. 

 

O fortalecimento do FOESTUR – Fórum Estadual de Turismo, marcou uma nova 

fase de interação com o trade representativo das universidades, agentes de fomento e 

financeiros, associações, governos municipais e agentes emissivos e receptivos, criando-se 

canal de comunicação entre os segmentos regionais e o Ministério do Turismo. 

 

O Governo do Estado também considerou a valorização do artesanato em capim dourado e a busca pelo seu posicionamento justo no 

mercado através do Projeto Capim Dourado, realizado nas regiões Xerente, Jalapão e Dianópolis, qualificando 120 artesãos. Outro projeto de maior 

importância foi a implementação de Centros de Atendimento ao Turista, com a construção de 4 unidades equipadas em Palmas, Itaguatins, Formoso 

do Araguaia e Dianópolis. 

 

Por fim, a realização de Oficinas e Seminários de Turismo foi uma ferramenta bastante utilizada, sempre focando, como objetivo final, a 

cadeia produtiva do turismo, como alternativa geradora de renda. 
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INDICADORES AMBIENTAIS 
 

Gestão Ambiental 

 

Houve a implantação da sinalização turística no Parque Estadual do 

Jalapão e da infra-estrutura turística básica na cachoeira da velha, facilitando o 

acesso dos turistas ao atrativo, como: construção de trilhas, melhoria do acesso ao 

estacionamento, construção de mirante, bem como capacitação de aproximadamente 

144 pessoas, com o objetivo de educar para o trabalho em atividades de comércio de 

bens, serviço e turismo.  

 

Foram realizados estudos de Fauna e Flora para definição de áreas para 

criação de novas unidades de conservação e geração de mapa contendo as áreas 

com avaliação ecológica rápida, que servem de orientação para tomada de decisões.       

 

Objetivando ordenar o uso dos recursos florestais, foram elaboradas Leis Ambientais, como: a Lei de Proteção da Biodiversidade, 

definindo diretrizes para a proteção e conservação da diversidade biológica do Estado do Tocantins; e a regulamentação da Política de Fomento 

Florestal, cujo objetivo é ordenar o uso dos recursos florestais.   

 

O Governo Estadual divulgou o ICMS Ecológico através da realização de seminários regionais, com a participação de 80 municípios. O 

ICMS Ecológico beneficia os municípios que desenvolvem ações de planejamento participativo, definindo e priorizando suas metas, programação 

orçamentária e prioridades para a área ambiental.  

 

No que tange as ações voltadas para a Educação Ambiental, foram implementados dois grandes projetos: Agenda Ambiental na 

Administração Pública, em fase experimental na SEPLAN e o Projeto Meio Ambiente no Rádio, pois o papel dos meios de comunicação na difusão 
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das questões sócio-ambientais, vem sendo cada vez mais intensificado em função da necessidade de difundir e articular propostas de melhorias 

sociais e desenvolvimento sustentável.   

 

Por meio do Projeto de Gestão Ambiental Integrada – PGAI, houve ainda a capacitação de 200 pessoas nas áreas a saber: 

implementação e gerenciamento de resíduos sólidos; manejo de solos e práticas conservacionistas; sistemas agroflorestais; coleta e beneficiamento 

de sementes florestais; fiscalização ambiental; e GPS – base fixa e topográfica.  

 

Visando à elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, foi dado inicio aos estudos de regionalização de vazões nas bacias 

hidrográficas da margem esquerda do Rio Tocantins; de regionalização de vazões nas bacias hidrográficas da margem direita do Rio Tocantins e 

Araguaia; e do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso. 

 

Quanto às ações voltadas para uma política de desenvolvimento sustentável, foram elaborados os Planos Diretores de Desenvolvimento 

Urbano das cidades de Abreulândia, Dois Irmãos e Colinas do Tocantins. O plano diretor, segundo a Constituição Federal, é o instrumento básico da 

política urbana e de desenvolvimento urbano e deve ser o ponto de partida para o processo de planejamento participativo municipal.  

 

Nas questões ligadas ao Zoneamento Ecológico-Econômico, houve a realização de reuniões técnicas nos 37 municípios da Região Norte 

do Tocantins para divulgação dos resultados do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Norte do Tocantins, que objetivou a disseminação dos 

produtos e resultados obtidos no âmbito do ZEE; condução do macro-componente Consolidação do Sistema de Proteção Ambiental e Gestão 

Territorial do Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável, que contemplou reuniões técnicas com a Missão do Banco Interamericano para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);  e constante manutenção e atualização do Sistema Estadual Geográfico de Informações, atividade que 

subsidiou a geração e atualização de produtos técnicos (Atlas do Tocantins, mapas temáticos, mosaico digital de imagens do satélite CBERS2 de 

2005, bases de dados estruturadas em sistemas de informação geográfica, dentre outros), destinados a socialização de conhecimentos sobre os 

recursos naturais e antrópicos do Tocantins bem como ao subsídio a tomada de decisões em questões voltadas à gestão e ordenamento territorial. 

 

Além disto, a Secretaria de Planejamento  e Meio Ambiente recebeu em 2006 o diploma de “Destaque Nacional em Meio Ambiente, 

Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável”, pelo Instituto Biosfera – Instituto de Estudo e Especialização. 
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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 3.467 0,27% 0,14% 4.099 0,32% 0,17%

Capacitação 10.537 0,83% 0,44% 8.104 0,64% 0,34%

Encargos Sociais Compulsórios 915 0,07% 0,04% 841 0,07% 0,03%

Previdência Social 125.095 9,82% 5,18% 71.098 5,58% 2,94%

Seguro 0 0,00% 0,00% 753 0,06% 0,03%

Total - Indicadores sociais internos 140.014 10,99% 5,79% 84.895 6,67% 3,51%

3 - Indicadores Sociais Externos (por função)   Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL

Agricultura * 75.777 3,65% 3,14% 76.102 3,66% 3,15%

Assistência Social ** 46.335 2,23% 1,92% 32.649 1,57% 1,35%

Cultura 17.555 0,85% 0,73% 9.976 0,48% 0,41%

Desporto/Lazer 18.949 0,91% 0,78% 4.966 0,24% 0,21%

Educação * 421.405 20,29% 17,44% 394.128 18,98% 16,31%

Energia (Eletrificação Rural) 2.416 0,12% 0,10% 5.489 0,26% 0,23%

Habitação 13.524 0,65% 0,56% 8.778 0,42% 0,36%

Urbanismo 23.643 1,14% 0,98% 13.554 0,65% 0,56%

Saneamento 6.888 0,33% 0,29% 10.503 0,51% 0,43%

Saúde * 387.595 18,66% 16,04% 333.486 16,06% 13,80%

Segurança Pública * 216.076 10,40% 8,94% 166.255 8,01% 6,88%

Trabalho 2.351 0,11% 0,10% 2.349 0,11% 0,10%

Transporte (Infra-estrutura) 410.444 19,76% 16,99% 458.348 22,07% 18,97%

Ciência e Tecnologia * 13.710 0,66% 0,57% 8.231 0,40% 0,34%

Total - Indicadores sociais externos 1.656.668 79,77% 68,56% 1.524.814 73,42% 63,10%

4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL

Gestão Ambiental * 5.910 0,28% 0,24% 8.999 0,43% 0,37%

Total dos investimentos em meio ambiente 5.910 0,28% 0,24% 8.999 0,43% 0,37%

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: 

50.234

2.076.789

2005 Valor (Mil reais)

1.951.163

2.268.410

924.675

2005

45.655

1.273.646

29.317

38%

** 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" (2006 e 2005 respectivamente - Agricultura R$ 151 mil e R$ 0; 

Assistência Social R$ 1.673 mil  e R$ 261 mil; Educação R$ 4.612 mil e R$ 3.812 mil; Saúde R$ 1.499 mil e R$ 1.442 mil; Segurança Pública R$ 1.123 mil e R$ 546 mil; Gestão Ambiental R$ 22 e R$ 0 mil: Ciência e Tecnologia R$ 3 

mil e 27mil).

45%

27.104

12.495

15.809

12.503
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14.014

19.241

9.140

2006

2006 Valor (Mil reais)

2.416.421
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