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1.5 BALANÇO SOCIAL 

 

O Balanço Social é considerado um instrumento de gestão e informação que abre ao público de forma mais transparente possível as 

informações econômicas, sociais e ambientais. Este demonstrativo evidencia a face interna e externa da organização, tornando transparente as 

relações que o Governo tem com a sociedade, tendo o poder de inibir práticas ilícitas e estimular comportamentos e procedimentos corretos. 

 

A qualidade da informação contábil tem sido exigida cada vez mais em sua tempestividade e eficácia, uma vez que se apresenta como 

um dos instrumentos para a tomada de decisão na organização. 

 

A função principal do Balanço Social é tornar pública a responsabilidade social da entidade. Para tornar público o comprometimento do 

Governo do Estado do Tocantins, além dos relatórios de Execução e Gestão Fiscal instituídos pela Lei da Responsabilidade Fiscal – LRF, foi 

contemplada no exercício de 2002 a iniciativa da elaboração do Balanço Social. 

  

O Balanço Social do Estado do Tocantins reflete a responsabilidade social e o comprometimento do governo na qualidade de gestor dos 

gastos públicos,  adequando as informações, tornando-as mais transparentes, de forma que o cidadão-usuário da informação possa interpretá-la. 

 

A seletividade dos gastos públicos em ações prioritárias na área social promove a redução das disparidades regionais e da pobreza. 

 

Em destaque estão as ações que promovem o desenvolvimento sustentável, priorizando o crescimento do produto agropecuário, 

agroindustrial e ecoturístico. Prioriza-se também o equilíbrio das finanças públicas estaduais e, por fim, o combate à pobreza e às desigualdades 

sociais, assegurando o direito do cidadão tocantinense. Este Balanço tem como enfoque as áreas de Assistência Financeira/Habitação do Servidor, 

Capacitação, Encargos Sociais Compulsórios, Previdência Social, Agricultura, Assistência Social, Cultura, Desporto/Lazer, Educação, Energia 

(Eletrificação Rural), Habitação, Saneamento, Saúde, Segurança Pública, Trabalho, Transporte (Infra-estrutura) , Ciência e Tecnologia e Gestão 

Ambiental. 
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INDICADORES SOCIAIS INTERNOS 
 

 
Administração 

   

Servidores Públicos 

 

Este pode ser considerado o ano do servidor público no estado do Tocantins. Dentro de uma política de valorização profissional, 2007 foi 

marcado pelo grande número de benefícios anunciados e pela ampliação de conquistas anteriores, como as alterações no Estatuto do Servidor (Lei 

nº 1818/07) e nos PCCS - Planos de Cargos, Carreiras e Subsídios da Saúde, do Quadro Geral, da Polícia Civil e do Fisco. 

A alteração do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins, através da Lei nº 1.818/07, cujos benefícios foram a 

atualização e adequação do Estatuto ao novo perfil da gestão pública estadual, dentre as quais podemos destacar: 

- aplicação de pena disciplinar ao servidor somente após o devido processo legal, garantindo o direito à ampla defesa; 

-  instituição do Termo de Ajustamento de Conduta, garantia de licença por motivo de doenças em pessoas da família com prazos 

ampliados, garantindo a remuneração integral do servidor quando usufruída pelo período de até 3 meses; 

-  licença remunerada para o desempenho de mandato classista; 

-  licença maternidade em caso de adoção; 

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2007 
 

2006 
Nº de servidores(as) ao final do período 51.917 50.234 
Nº de admissões durante o período 8.379 9.140 
Nº de servidores(as) comissionados(as) 20.295 19.241 
Nº de servidores(as) acima de 45 anos 13.648 14.014 
Nº de mulheres servidoras públicas estadual 30.429 29.317 
% de cargos de chefia ocupados por  mulheres 47% 38% 
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- aumento no número de servidores à disposição dos Sindicatos; 

-  concessão de 10 dias remunerados para a finalização de trabalho de curso de graduação, especialização, mestrado ou doutorado; e  

- 6 horas de expediente para o servidor que tem pais ou filhos com necessidades especiais. 

 

Responsável pela gestão de ações voltadas para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, a Secad - Secretaria da 

Administração promoveu avanços significativos para os cerca de 50 mil servidores públicos estaduais. No mês de novembro, o Governo do Estado 

lançou um pacote com vários benefícios. Entre as alterações nos PCCS da Saúde e do Quadro Geral constam: o reenquadramento considerando o 

tempo de serviço até 12 anos (antes era até 8 anos), a progressão automática imediata após a conclusão do estágio probatório e o realinhamento de 

tabelas financeiras de subsídios.  

 

Em 2007, o Governo do Estado efetuou também o levantamento da necessidade de pessoal e a elaboração e revisão de editais para 

concursos públicos, sendo que o primeiro – oferecendo 350 vagas para a Polícia Civil – já se encontra em andamento.  

 

Outro projeto propõe instituição da data base no mês de outubro. Isto significa que o governo estadual e entidades representativas dos 

servidores públicos estaduais discutirão anualmente reposição salarial para o funcionalismo público.  

 

A inserção do vale-transporte também foi proposta pelo Governo do Estado. Este benefício contempla todas as categorias do Executivo 

Estadual, inclusive servidores de cargos comissionados. 

 

Também o Governo Estadual através da Secad permite que o servidor público possa recorrer a empréstimos seguros por meio do 

Siconsig – Sistema Integrado de Consignações. Com aproximadamente 60 entidades conveniadas, o Siconsig registrou 58.868 operações 

consignadas ao longo de 2007.  
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Assistência Financeira 
 

MICROCRÉDITO 

 

Foram atendidos 1.214 (um mil duzentos e quatorze) empreendedores do setor produtivo, totalizando a importância de 

aproximadamente R$ 2,2 milhões. 

 

EMPREENDEDOR DE PROJETO DE MAIOR VULTO 

 

Foram contemplados também os empreendedores de grandes projetos nos 

municípios de Palmas, Paraíso do Tocantins, Araguaina, Axixá do Tocantins, Porto Nacional e 

Taguatinga, com total de investimento dispendido de R$ 7,4 milhões, gerando emprego e renda a 

população de aproximadamente 3.500 pessoas diretamente ligadas a mão de obra dos 

empreendimentos realizados nestes municípios. 

 

SERVIDOR PÚBLICO  

 

Foram atendidos 265 servidores públicos com empréstimos totalizando uma liberação de recursos no total de R$ 1,1 milhão. 

 

Os recursos liberados e as metas alcançadas no ano de 2007 contribuíram para o crescimento da economia gerando renda e riquezas 

para os setores primários, secundários e terciários totalizando o valor de R$ 10,7 milhões, aplicados no mercado interno do Estado, fomentando a 

economia e gerando divisas, além de apoiar financeiramente os servidores estaduais, objetivos chaves das ações de maior relevância supra citada. 
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Capacitação 

 

Escola de Governo 

 

O Governo do Estado através da Escola de Governo ofereceu 28 cursos de 

capacitação para servidores públicos estaduais, contemplando todas as regiões do Estado, 

num total de 2.942 participantes nas áreas administrativa, de Informática, Língua Portuguesa, 

Atendimento ao Público, Prestação de Serviços e Oratória. 

 

 

              

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. 

 

O atendimento do PLANSAÚDE promoveu um real incremento na economia do Estado. O PLANSAÚDE realizou aproximadamente um 

total de 123 mil atendimento/mês, com 3.900 internações, 58.000 exames laboratoriais, 25.000 consultas, 13.000 atendimentos odontológicos, 7.000 

procedimentos especiais e 2.000 procedimentos cirúrgicos. 

 

 

Previdência 
 

Cuidar bem da previdência social, para garantir a aposentadoria de milhares de servidores públicos estaduais. É uma preocupação atual 

do Governo do Estado e faz parte da política de valorização do servidor público estadual. Como resultado da boa gestão dos recursos 

previdenciários, o Igeprev - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins ficou entre os melhores institutos de previdência do país, 
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conforme pesquisa do Nap - Núcleo Atuarial de Previdência da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que o Igeprev aparece em 

terceiro lugar no ranking nacional.  

 

A implantação de uma política de investimentos, embasada em cálculos atuariais e financeiros, com a aplicação das contribuições dos 

servidores em investimentos rentáveis, mas também seguros, levou a rendimentos altamente positivos, sendo que o Fundo Previdenciário evoluiu de 

R$ 166 milhões, em 2003, para R$ 979 milhões em dezembro de 2007.  

 

 

 

INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS 

 

Agricultura/Pecuária 

 

Pesquisas realizadas no Vale do Araguaia, Tocantins, revelam o imenso potencial dessas áreas para a agricultura. A região, 

que há um bom tempo foi considerada improdutiva, hoje é citada por especialistas da Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária como um futuro pólo do sistema de produção de sementes do Brasil, em especial o feijão.  

 

As várzeas tocantinenses, a cada ano, superam as expectativas com o alto índice de produtividade e o baixo desenvolvimento 

de doenças. De acordo com o levantamento realizado pela Conab - Companhia Nacional de Abastecimento referente à safra 2006/07, a 

produção de feijão aumentou em quase 100%, o milho 68% e o arroz 54%, resultando numa produção de 1,3 milhão de toneladas de 

grãos.  

 

O governo do Estado, por meio da Seagro - Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, investe nessas áreas com 

fomento à pesquisa e divulgação de suas vantagens agronômicas.  
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Um outro investimento do governo Estado, em prol da produção de grãos, é a difusão de tecnologias por meio de seminários 

e dias de campo. Em 2007, a Seagro realizou vários eventos, aonde a Embrapa expôs variedades de sementes e orientações técnicas, 

dando assim oportunidades aos produtores de melhorarem a produtividade por hectare.  

 

Área animal  

 

A área animal é um outro setor em constante expansão no Estado. A 

avicultura cresce em produção e qualidade. De acordo com o Mapa - Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o número de aves abatidas anualmente, em 

frigoríficos de inspeção federal, é cerca de 4,5 milhões. Com esse dado, o Tocantins 

torna-se o segundo maior produtor das regiões Norte e Nordeste do país. 

 

E, apesar de novo no ramo, nos critérios de sanidade exigidos pelo Mapa, o 

Estado aparece junto com outras unidades da federação que já possuem tradição com a 

avicultura. A Adapec - Agência de Defesa Agropecuária realiza um controle rigoroso na manutenção da saúde das aves em todo o 

Tocantins.  

 

O Governo do Estado também aponta a piscicultura como uma promissora atividade no Estado. Como forma de fomentar o 

setor, o Estado repassou 104 mil alevinos para 45 criadores, com o objetivo de multiplicar e, posteriormente, repassar para os 250 

piscicultores do Tocantins.  

 

Considerado referência em negócios ligados à criação de peixe, o Tamborá desponta como o maior projeto de piscicultura do 

Tocantins. Com produção mensal de 200 toneladas, o empreendimento atende todas as regiões do país. A empresa exporta para a 

Europa, em especial para Alemanha e França. Atualmente, a fazenda conta com 200 hectares de lâmina d’água.  
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Agricultura Familiar  

 

O governo do Estado acredita no potencial da agricultura familiar e, por meio da Seagro, realiza atividades divulgando em 

vários municípios do Tocantins as políticas públicas disponíveis para esses agricultores. Relacionado ao crédito fundiário, 1,7 mil 

famílias foram atendidas com esse programa, sendo liberados recursos de R$ 33,7 milhões para aquisição de propriedades rurais, 

gerando um total de 30,8 mil hectares.  

 

Para investimento e manutenção das lavouras, o Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

liberou R$ 110 milhões. Desses, já foram utilizados R$ 34 milhões. O número de acessos a esse programa poderá aumentar, porque a 

safra terá fechamento em julho de 2008. 

 

Fruticultura  

 

A produção de melancia no Tocantins em 2007 atingiu a marca de 165 mil 

toneladas da fruta, gerando em torno de R$ 34 milhões, superando as safras dos três 

últimos anos. Em 2006 ficou em torno de 133,5 mil toneladas. Os produtores rurais 

comemoram a evolução e o significativo aumento de 26% em relação ao ano passado. 

A melancia tocantinense é comercializada em 19 estados do país. 

 

O avanço mostra a retomada de uma nova fase no setor agrícola estadual. 

Nos dois municípios responsáveis pela produção no Estado, Formoso do Araguaia e 

Lagoa da Confusão, foram plantados cerca de 5 mil hectares. No período do plantio à colheita, gerou-se aproximadamente 1,2 mil 

postos de trabalho.  
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O abacaxi também avança no ranking da fruticultura tocantinense. O Estado é o nono maior produtor do Brasil. Os principais 

pólos são Miranorte, Miracema, Porto Nacional, Barrolândia e Palmas, sendo Miranorte o maior centro de comercialização da fruta. 

 

O caju tocantinense ganha espaço na exportação para outros estados. O destino dos frutos são: Piauí, São Paulo e Distrito 

Federal. A área plantada este ano foi de aproximadamente mil hectares, aumentando em torno de 20% se comparado com 2006.  

 

 
Dia de Campo  
 

 
O Governo do Estado, através do Ruraltins, que atualmente está presente em 

85 dos 139 municípios tocantinenses, está incentivando o aumento da produtividade do 

homem do campo e a permanência dele no meio rural, através da realização de 

atividades como o Dia de Campo, que consiste na metodologia utilizada pela Extensão 

Rural para divulgar resultados de culturas como o milho, abóbora, feijão, abacaxi, além 

de criatório de peixes, aves, abelhas, galinha caipira, entre outros. Para isso, cerca de 

120 eventos foram realizados, além da implantação de 250 unidades demonstrativas que 

favoreceram a assimilação dos assuntos abordados, integrando atividades teóricas e 

práticas.  

 
  
Ano Estadual do Leite 

 
Considerado por especialistas como um dos alimentos mais completos para a nutrição humana, o leite, sustento básico da 

vida, foi destaque este ano. Com o objetivo de fortalecer a produção do leite tocantinense, o Governo do Estado declarou 2007 como o 

Ano Estadual do Leite. O objetivo da campanha foi incentivar o consumo e sanidade da produção para garantir a qualidade de vida da 

população tocantinense.  
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O Ano Estadual do Leite foi lançado em abril e, como parte da programação, foram realizados dias técnicos e palestras. As capacitações 

enfatizaram assuntos como, por exemplo, higienização do laticínio e cuidados específicos na hora da ordenha. Para a população, foram 

desenvolvidas campanhas educativas em escolas e feiras, destacando o papel que a comunidade tem em monitorar a qualidade e a proveniência do 

leite adquirido. Cerca 3,5 mil pessoas em vários municípios do Tocantins participaram dos eventos relacionados à campanha.  

 

 

Agrotins 

 

Com sucesso de público e negócios, a Agrotins fechou sua sétima edição, superando expectativas. Recuperando-se da crise no setor 

agropecuário vivenciada nos últimos anos, produtores ganham fôlego e começam a dar mais impulso às suas atividades. A Agrotins oportunizou aos 

visitantes a aquisição de tecnologias e, principalmente, a realização de negócios.  

 

O volume de vendas gerado foi de R$ 23 milhões, um aumento de mais de 300% em relação a 2006. A comercialização de máquinas e 

caminhões bateu recorde. Algumas empresas chegaram a comercializar, sozinhas, cerca de R$ 1 milhão.  

 

Para isso o Governo investiu em 2007 na função agricultura R$ 148 milhões, contribuindo para o crescimento da produção agrícola e com 

isso gerando renda para o produtor rural. 

 

 

Assistência Social/Trabalho 

 

O ano de 2007 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 2007, as que tiveram maior destaque foram:  
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Segurança Alimentar 

 

Foi incorporada a Secretaria do Trabalho e Assistência Social a Superintendência de Segurança Alimentar englobando todos os 

programas e projetos da área. Por meio dela foi possível desenvolver ações de redução das taxas de desnutrição e mortalidade, além de 

acompanhar mais de perto a situação alimentar e nutricional da população tocantinense principalmente as comunidades indígenas e quilombolas. O 

Governo do Estado renovou o convênio do projeto ‘Leite é Saúde’ investindo R$ 2,5 milhões em 2007, isso mostra a proposta de combate à fome 

para gestantes, lactantes, crianças e idosos com a entrega de um litro de leite enriquecido 

por dia. Outro programa desenvolvido foi o ‘Cozinhas Comunitárias’ desenvolvido em 

parceria com o governo federal e prefeituras que estão garantindo às famílias em situação 

de vulnerabilidade social de 12 municípios, o acesso à alimentação. As prefeituras têm 

cessão de uso de equipamentos como fogões industriais, fornos elétricos, freezeres, 

geladeiras industriais, liquidificadores industriais, extintores de incêndio entre outros 

equipamentos e utensílios de cozinha com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 

Social. Os alimentos são adquiridos por meio da Compra Direta Local da Agricultura 

familiar. Esses e mais outros programas dão suporte aos municípios para a garantia de 

segurança alimentar e nutricional de acordo com a realidade local. 

 

 

 

Desenvolvimento Social 

 

O ano de 2007 resultou em saldos positivos para o Estado. Os tocantinenses estão vivendo mais e com mais qualidade de vida. Os 

programas sociais atendem toda a família. Os meninos e meninas do programa ‘Pioneiros Mirins’, por exemplo, recebem a atenção necessária para 

o desenvolvimento como cidadãos, a prática de esportes, orientação profissional além do envolvimento de toda a família nas atividades realizadas 

nos 139 municípios em 179 núcleos em todo o Estado. 
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Na área social Governo do Estado avançou na implantação do Suas - Sistema Único de Assistência Social, que atua na organização dos 

espaços de atendimento à comunidade, entre eles os Cras- Centros de Referência da Assistência Social. As cidades que implantaram os Cras já 

sentem os reflexos positivos com os serviços básicos de assistência encaminhando a população para programas e projetos de proteção social. O 

Tocantins conta hoje com 51 Cras – Centro de Referência de Assistência Social em 44 municípios. A capital tem o maior número de Centros, nove 

no total, seguida de Araguaína com três. 

  

 

Trabalho  

 

Segundo dados do Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, em termos 

percentuais, o Estado do Tocantins teve a maior taxa de crescimento proporcionalmente do país: a ampliação de 7.105 postos foi o melhor saldo já 

alcançado pelo Estado e representou uma expansão de 8,14% no setor formal. O Sine Tocantins de janeiro a Dezembro de 2007 em seus nove 

postos distribuídos pelo Estado captou 27.113 vagas e inseriu no mercado de trabalho 16.986 trabalhadores representando um acréscimo de 22% 

no número de trabalhadores colocados  em relação ao ano de 2006. Os dados são do Sigae – Sistema Integrado de Gestão das Ações de Emprego 

do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse crescimento se deu por conta do aumento da mão-de-obra principalmente na indústria de transformação 

e da construção civil e do incentivo do governo no desenvolvimento econômico e social para o Estado. Além de revitalizar e realizar mais de 884 

atendimentos nos Centros de Geração de Renda. 

 

Com um investimento total em assistência social/trabalho no valor de R$ 53,1 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 

 

Os projetos e programas implementados pela Sespo - Secretaria do Esporte do 

Tocantins, ao longo de 2007, contribuíram para o setor de modo expressivo nas realizações 

do governo do Estado nos 139 municípios tocantinenses. São obras e benefícios que 

marcam pela modernidade e objetivo definido de elevar a qualidade de vida da população, 

através de atividades esportivas e recreativas. Meta prioritária: a inclusão social.  

O Estádio Olímpico de Araguaína, o Mirandão, em fase de conclusão, é o 

exemplo de obra definida não só pelo aspecto arrojado e moderno do projeto, como pelo 

significado para o município e região. A nova praça esportiva da cidade, com capacidade 

para 15 mil espectadores, poderá desempenhar o papel de múltiplas atividades, inclusive como local de treinamento para uma 

olimpíada, porque assim foi idealizado.  

 

O Governo do Estado reformou as instalações de várias obras, dentre elas, o Kartódromo Rubens Barrichelo, em Palmas; do 

Estádio Resendão, em Gurupi; do Estádio Gauchão e dos ginásios de esportes Noroeste e Neblina, em Araguaína, sendo que este 

nunca havia recebido a devida atenção do poder público. Ele foi todo reformado e volta a ser uma referência para a comunidade 

araguainense e do Norte do Estado.  

 

O Governo do Estado através da secretaria do esporte também trabalhou 

duro para a participação da população e dos atletas no Circuito de Corrida de Rua em 

várias cidades do Tocantins, com mais de 150 atletas e média de 600 pessoas em 

cada etapa da competição. Na VII Meia Maratona do Tocantins, um percurso de 21km 

97m, evento que já incorpora o calendário nacional, em 2007, realizada no dia 2 de 

dezembro, registrou média de 1.500 integrantes e participação da população em geral. 
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Dela, classificaram-se os atletas para a 83ª Corrida Internacional de São Silvestre (SP).  

 

Foram realizados os VIII Jogos dos Servidores Públicos federais, estaduais e municipais. Outra atração, os Jogos da Melhor 

Idade, é realizada desde 2005. Tem como foco a confraternização, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

nessa faixa etária. Já os Jogos Abertos do Tocantins, responsáveis por promover o intercâmbio social e esportivo entre jovens, 

dirigentes e atletas dos 139 municípios difundindo a prática de várias modalidades, tiveram sucesso reconhecido.  

 

Do mesmo modo, o Circuito Tocantinense de Voleibol, em sua primeira edição, visou integrar todos os praticantes de vôlei no 

Estado. Com objetivos semelhantes, projetos de iniciação esportiva, lazer e inclusão social, mereceram por parte do Governo, atenção 

especial. É o caso da Escolinha Nilton Santos, atendendo atualmente a mais de 500 crianças por mês.  

 

O Segundo Tempo é um projeto idealizado pelo Ministério do Esporte, executado 

em parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria do Esporte e participação 

das prefeituras, tem como meta contribuir para o desenvolvimento humano, inclusão 

educacional e social. É desenvolvido também o Projeto Nutricional (para crianças 

carentes), que visa ao reforço de uma alimentação balanceada. Atende a 50 crianças da 

Escolinha Nilton Santos e, gradativamente, vem sendo implantado nos núcleos do Projeto 

Segundo Tempo.  

 

O Projeto Pintando a Liberdade - convênio entre o Ministério do Esporte e governo do Tocantins - vem brilhando pelo seu 

alcance social. É direcionado a unidades prisionais de Palmas (com outra unidade em Taquaralto), Dianópolis, Araguaína e Paraíso. Os 

reeducandos dedicam-se à produção de material esportivo, tem a pena reduzida em um dia para cada três trabalhados, recebem uma 

ajuda de custo pelo trabalho e se qualificam para o futuro.  
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O esporte vem sendo referendado em convênios com federações e entidades esportivas do Estado, a exemplo do Araguaína 

Futebol e Regatas, Federação Tocantinense de Futebol, prefeitura de Barrolândia (construção de alambrado no estádio de futebol 

society), e em Sandolândia, através de cooperação técnica e financeira para construção de arquibancadas do Ginásio de Esportes local. 

Melhorias pelas quais a população mantinha grande expectativa quanto a sua realização. E que o Governo do Estado fez torná-las 

realidade, cuja importância se destacam pelo carinho e zelo com que foram projetadas e executadas, tendo o objetivo precípuo de 

garantir a inclusão social, principalmente de parte da população que ainda não dispunha de acesso a tais direitos. 

 
 
Educação 

 

Inclusão digital 

 

De acordo com a pesquisa de Informações Básicas Municipais, divulgada em outubro de 

2007, pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Tocantins foi o Estado que mais 

investiu em Formação Continuada dos Professores e em Inclusão digital. 

  

É importante destacar que a Formação Continuada é uma ação contínua, prevista no 

calendário escolar, para todos os professores da Rede Estadual de Ensino. 

 

O Projeto UCA é um dos projetos de destaque na política de inclusão digital tocantinense, uma parceria entre o MEC - Ministério da 

Educação e SEDUC - Secretaria da Educação e Cultura. O Projeto tem por objetivo proporcionar o contato diário e integral de alunos das escolas 

públicas com o computador pessoal móvel - laptop, trazendo uma proposta inovadora de inclusão digital. Na fase piloto, 911 alunos do Colégio Dom 

Alano, em Palmas, foram beneficiados. 
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Valorização dos Professores 

 

O Tocantins está entre os três Estados brasileiros que pagam melhor seus professores em início de carreira, segundo a pesquisa 

realizada pela Folha de São Paulo, em 15/10/2007. (Fonte: DANIELA TÓFOLI - Folha de S. Paulo, Publicado em: 15/10/2007 – 17:30:00 – ABM 

Notícias) 

 

O governo estadual investiu muito na melhoria da estrutura física das escolas. Foram construídas 9 escolas, substituindo as construções 

precárias. Também foram atendidas com reformas e ampliações, 227 unidades escolares, localizadas em 61 municípios. 

O Ministério da Educação instituiu o Plano de Metas Articuladas – PAR como pré-requisito para estados e municípios receberem apoio 

técnico e/ou financeiro do MEC, com vistas a melhorar a qualidade da educação. A Secretaria da Educação e Cultura elaborou o PAR estadual, 

bem como disponibilizou técnicos para assessorar os municípios tocantinenses nessa atividade, após o Governo do Estado ter assinado o Termo de 

Adesão ao Compromisso Todos Pela Educação, do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. 

 

Ampliação da oferta de matrículas para as crianças de 6 anos 

 

O Tocantins tem o maior índice de alunos matriculados no Ensino Fundamental de 9 anos, dentre os Estados da região Norte. O número 

de alunos matriculados nesse nível de ensino passou de 12.151 (2005) para 253.536 (2007). Os índices do Estado são os melhores do país. No 

período de 2006 a 2007 o crescimento atingiu 91,2%, segundo dados publicados pelo Jornal do Tocantins, em 29 de janeiro de 2008. 
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3° Salão do Livro  

 

Segundo o médico, escritor Içami Tiba “a leitura 

é igual a pílulas de vitaminas, e um evento como o 3° Salão 

do Livro do Tocantins representa um verdadeiro templo à 

alimentação do saber”. 

 

O Governo do Estado, através da SEDUC, com 

a finalidade de oportunizar ao professor adquirir obras 

literárias e didáticas, por ocasião da realização do 3° Salão 

do Livro, disponibilizou o “Cartão Livro”, no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para 14 mil professores da rede estadual de ensino. 

 

A duração da terceira edição do Salão do Livro foi de 10 dias de programação, com o objetivo de alimentar o saber da comunidade 

tocantinense e contou com a presença de mais de 260 mil pessoas.  

 

Redução da taxa de abandono escolar 

 

A taxa de abandono escolar, na Rede Estadual, no Ensino Fundamental, nos anos iniciais é de 0,56% e nos anos finais é de 4,99%. A 

variação percentual dessa taxa no período de 2006 a 2007 foi de 55,91% e de 19,44%, respectivamente. Já, a variação dessa taxa no Ensino Médio, 

no mesmo período, foi de 9,43 pontos percentuais. (SEDUC/Sistema de Acompanhamento do Rendimento Escolar da Rede Estadual de 

Ensino/2007). 
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Fórum Estadual da Educação do Campo 

 

O Governo do Estado, através da Secretaria da Educação, em parceria com o Ministério da Educação, cumpriu o compromisso assumido 

no Fórum Estadual da Educação do Campo, em 2005, ao elaborar os Referenciais Curriculares para a Educação Básica, no Campo, com a 

participação de representantes dos movimentos sociais, professores e técnicos da Rede Pública.   

 

 

Destaque na mídia nacional 

 

“(...) A grande surpresa são os novos estados e ex-territórios, sempre subestimados. Rapidamente subiram, 

mesclando-se com o Centro-Oeste. Com dezoito anos de idade, o Tocantins desponta em 6º lugar (na 8ª série), 

mostrando que é possível criar um sistema educativo adequado em tempo recorde. Bela lição. Querendo, 

educação melhor não é apenas para os netos”(...).   (Trecho do artigo “Novo termômetro da educação”, de 

Cláudio de Moura Castro, na coluna ‘Ponto de vista’, pág.20- 30/05/2007). 

 

“(...) O Tocantins é um dos Estados que mais melhoraram no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 

Em 2005, sua nota na 4ª série para Língua Portuguesa foi a que mais aumentou em relação a 2001. Em 

Matemática, foi o quarto Estado que mais evoluiu. Sua nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 

que combina desempenho e distorção entre idade e série, ainda é baixa. O Estado tirou 3,6 numa escala de 0 a 

10. Mas o Tocantins está acima da média nacional e na frente dos outros Estados do Norte.” Revista Época 

(04/06/2007). 

 

O total de recursos destinados à Educação em 2007 foi na ordem de R$ 492 milhões. 
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Cultura 

 

Projetos que visam à produção, capacitação, o fomento e à circulação marcam o ano de 

2007 e iniciam uma nova fase da cultura no Tocantins. Com base nestes três pilares, a Fundação 

Cultural realizou durante este ano ações para fomentar as diversas áreas culturais do Tocantins. O 

resultado pode ser verificado nos projetos de capacitação, seminários e ações que aconteceram 

em diversas regiões do Estado e que agregou valores para a população. 

 

A exposição de obras de arte do Irã, por exemplo, que aconteceu pela primeira vez em 

Palmas, ofereceu a oportunidade de mostrar a rica cultura iraniana para mais de duas mil pessoas - 

resultado da parceria cultural entre a Embaixada e governo do Estado. Outra parceria de sucesso foi com a Embaixada da Índia, que resultou no 

Festival de Filmes Indianos, reunindo mais de três mil pessoas. Foram exibidos cinco longas metragens indianos e firmadas outras parcerias para 

2008.  

 

Na Galeria Mauro Cunha, na FCT, este ano, foram cerca de 12 exposições de arte, além do incentivo a exposições em locais públicos e 

galerias de arte em Palmas e em outros municípios do Estado. Em abril, os artistas tocantinenses tiveram destaque especial durante a 

comemoração do aniversário de 47 anos da capital federal, Brasília, na Esplanada dos Ministérios. A FCT levou um grupo de músicos para 

apresentar o show “Cantos do Tocantins”.  

 

O projeto BR-Arte e Cultura também vem sendo um dos grandes projetos de circulação da 

arte tocantinense, promovendo a integração da comunidade local com apresentações musicais, 

cênicas, realização de oficinas e exibição de filmes e documentários. Este ano, já receberam o projeto 

os municípios de Colinas, Peixe, São Valério da Natividade, Paranã e São Salvador.  

 

Na área de patrimônio cultural, são realizadas restaurações de bens materiais e imateriais, 

trabalhos de educação patrimonial e inventários que estão contribuindo para a preservação e fomento da história e cultura do Estado. Este ano o 
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governo do Estado entregou à comunidade de Natividade grandes obras restauradas e revitalizadas, dentro do Programa Monumenta - uma parceria 

com o governo federal, prefeitura de Natividade e Iphan, que gerou benefícios para a população local e classificou o Tocantins como o Estado 

modelo neste tipo de projeto. 

 

Artesanato  

 

O artesanato do Estado ganhou o mundo com sua riqueza, formas e cores. Produtos tocantinenses são expostos e comercializados em 

importantes eventos nacionais e internacionais - o que gera benefícios diretos para os artesãos. Em todas as mercadorias comercializadas os 

recursos são repassados integralmente para o artesão.  

 

O projeto “Jardim da Poesia” desenvolvido pela área da literatura busca ser uma vitrine da produção poética do Tocantins e consiste na 

exposição de textos no Museu Histórico do Tocantins - Palacinho, em Palmas.  

 

Os investimentos nesta área foram de R$ 11,3 milhões. 

 

Energia (Eletrificação Rural) 

 

Na zona urbana o número rede de energia construída cresceu significativamente. Foram construídos 39,19 km de redes urbanas e 42,63 

km de redes rurais foram investidos recursos da ordem de R$ 1.782.682,84.  

 

O número de redes de energia na zona rural também aumentou expressivamente  com o programa Luz para Todos que criou novas 

perspectivas para o setor agrícola, reduzindo as desigualdades no campo, aumentando a geração de renda principalmente para a família do 

pequeno produtor, diminuindo conseqüentemente os custos com programas sociais e o êxodo rural. Com o programa foram investidos mais R$ 

50.911.542,12, realizadas 5.575 ligações que totalizam mais de 2 milhões de metros de rede construídos, beneficiando pequenos produtores rurais, 

além de assentamentos e escolas. 
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Habitação 

 

 

No ano de 2007 os programas habitacionais realizados no Estado, entregou 4.415 

(quatro mil quatrocentos e quinze) unidades habitacionais as famílias beneficiadas, beneficiou 

ainda com reforma ou ampliação da casa própria 3.440 (três mil quatrocentos e quarenta) 

famílias, e assinou contratos com o Governo Federal para a construção de mais 1.986 (hum 

mil novecentos e oitenta e seis) unidades habitacionais.  

 

Injetando na economia local cerca de R$ 67.000.000,00 entre obras concluídas 

(contratadas em anos anteriores) e obras contratadas. 

  

 

Regularização Fundiária 

 

Foram concluídos os projetos de macroparcelamento/microparcelamento das Quadras ASR-NE 65, AV-SO 133, AV-SO 145, ARSO 

131, ARSO 122, ARSO 132 e Loteamento Taquari T13/23, regularizados 529 imóveis da CODETINS e Estado do Tocantins em Palmas-TO, bem 

como, foram emitidos 1.076 títulos do Loteamento Taquari. 

 

Em 2007 também foram regularizados e entregues 301 títulos no Parque Nacional Eldorado no Município de Porto Nacional – TO. 

 

 

 

 

 



  

 

 

SEFAZ/SGC 

Balanço Geral 2007 

 

Saneamento 

 

O Governo Estadual aplicou em implantação e ampliação de sistema sanitário e de abastecimento de água, R$ 4,2 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 através da Secretaria de Estado da Saúde buscando estar em sintonia com as políticas de saúde do Governo Federal vem 

mobilizando esforços para atingir seus objetivos e metas estabelecidas no Plano Estadual de Saúde, unindo forças para fortalecer a construção do 

Sistema Único de Saúde do Estado do Tocantins, a partir do esforço conjunto das parcerias com a União e Municípios para o alcance dos 

compromissos de governo pré-estabelecidos: 

 

� Redução da Mortalidade Materna; 

� Redução da Mortalidade Infantil e Neonatal; 

� Promover a Longevidade com qualidade de vida; 

� Qualificação da assistência prestada pelo SUS segundo dimensões de resolutividade, integralidade, 

humanização, motivação dos profissionais e controle social. 

 
 

O Governo do Estado adotou medidas em 2007 que visaram a  reestruturação da saúde pública, 

através de mecanismos de modernização com o Pacto Pela Saúde que dá início a um novo tempo na gestão do 

Estado, fortalecendo o envolvimento dos gestores municipais nas tomadas de decisões ao organizar as 15 novas 

Regiões de Saúde e colegiados de Gestão, garantindo o alcance das metas priorizadas pelo governo como o 

fortalecimento da atenção básica, continua reduzindo a 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. 
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Tendo em vista a execução de 86,44% dos recursos destinados às Despesas Correntes e de Capital, conclui-se que o impacto da 

execução orçamentário-financeira nos programas de governo alocados no Fundo Estadual de Saúde foi positivo, viabilizando um “Choque de 

Gestão”, que garantiu a oferta dos serviços de saúde prestados à população ao viabilizar o cumprimento do papel da gestão estadual, que é o de 

promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção à saúde de seus munícipes, sempre na perspectiva da 

integralidade da atenção. 

 

Foram realizados no ano de 2007 um total de 28 atas de registros de preços. Dos R$ 94.352.685,37 licitados em 2007, R$ 85.970.486,98 

são atas de registro de preços, representando 91% do valor total licitado. Dos R$ 85.970.486,98 referentes às atas de registro de preços, 93% 

representam aquisições de medicamentos e materiais hospitalares. 

 

Economia Alcançada em 2007: R$ 17.091.339,31 

Crescimento das Compras: 

2006: R$ 72.551.945,54 

2007: R$ 94.352.685,37 

Crescimento em (R$): 21.800.739,83 

Crescimento em (%): 23% 

 

 

Podemos destacar também a:  

 

- Regulamentação da Ouvidoria por meio da Portaria Nº 174 de 10 de maio de 2007, bem como sua implantação no mesmo mês; e 

processamento de 560 demandas, com 70% de casos atendidos; 

- Inauguração do Laboratório de Anatomia Patológica no HGP – embrião da UNACON; 

- Credenciamento do HGP para realização de cirurgias cardíaca e da hemodinâmica; 

- Reforma do Pronto Socorro Infantil do Hospital Dom Orione em Araguaína;  

- Inauguração do Centro de Hemodiálise em Gurupi; 
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- Implantação da unidade de mamografia no Hospital Regional de Gurupi; 

- Implantação do Cadastro Nacional dos Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) no Hemocentro; 

- Instalação do Complexo Regulador, com implantação do Cadastro Nacional de Captação de Doadores de Órgãos - CNCDO; 

- Atendimento a 35 mil usuários do Programa de Medicamentos Excepcionais da Assistência Farmacêutica do Estado; 

- Reforma e ampliação do Hospital e Maternidade Dona Regina; 

- Reforma do Hospital Regional de Arraias; 

- Inauguração do Centro de Consultas Especializadas de Palmas – CECEP; 

- Aquisição de tomógrafo e ressonância magnética para o Hospital Geral de Palmas; 

- Implantação do Estoque Regulador de medicamentos em obediência as condições técnicas exigidas pela ANVISA; 

- Implantação da Coordenação de Informações Epidemiológicas de Vigilância em Saúde – CIEVS e da Unidade de Resposta Rápida - 

URR para investigação de surtos e emergências epidemiológicas. 

 

Essas ações expressam o quanto o Estado investiu no setor de Saúde nesse ano.  

 

O Estado continua a ser 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 os municípios, fortalecendo com esta medida as ações da Atenção Básica, entre as quais está 

o repasse do recurso da Assistência Farmacêutica Básica. 

 

O número de agentes de saúde é outro indicador de investimento na Atenção Básica. O Estado atualmente conta com o quantitativo de 

3.443 agentes comunitários de saúde, com uma cobertura de 98,28%. Possui ainda 358 equipes do PSF, cobrindo 75% da população do Estado do 

Tocantins, o que coloca o Estado em primeiro lugar na Região Norte do País em relação à cobertura da população.  

 

 O Tocantins, por meio de nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde, tem ultrapassado o percentual estabelecido pela EC29/00. O 

Governo continuará a aplicar os recursos próprios em gastos com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o estabelecido na EC 29/00 e 

pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 322, de 08 de maio de 2003. 
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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 2007 na função saúde 

um montante de R$ 461,6 milhões. 

 

Segurança Pública 

 

No ano de 2007, o Governo Estadual aplicou R$ 261,5  milhões na função segurança 

pública, contemplando toda a estrutura operacional e administrativa. 

 

A locação de 460 veículos para uso imediato na área de policiamento operacional é um 

dos investimentos fundamentais promovidos pelo governo do Tocantins em 2007. A operação 

utiliza recursos da ordem de R$ 11,2 milhões anuais. Outros 15 veículos foram adquiridos ao 

longo do ano. No quadro de pessoal da Corporação são mais 200 alunos soldados e outros 40 

oficiais admitidos em 2007. Agora, registra-se um efetivo de 4.340 militares em todo o Estado.  

 

Ainda no item Pessoal, o governo do Estado investiu substancialmente em 2007 no aperfeiçoamento dos quadros da PM. O dia 21 de 

abril (Dia de Tiradentes), por exemplo, foi comemorado com a formatura de 40 aspirantes e promoção de 42 1º tenentes do Curso de Habilitação de 

Oficiais da Administração que fizeram o curso na Academia da PM. Outros 12 oficiais especialistas concluíram o estágio de adaptação nos Quadros 

de Saúde, dentre eles, quatro odontólogos, três psicólogos, três capelães e dois médicos.   

 

Neste ano, a PM recebeu 479 pistolas 40 e 29 espingardas calibre 12, no valor total de R$ 753.783,78 e, ainda, 25 detectores de metal e 

4 barras de sinalização luminosa no valor total de R$ 14.712,. Também está em fase de contrato a aquisição de 616 coletes à prova de bala no valor 

de R$ 216 mil e o investimento de R$ 1 milhão em fardamento. Neste período, foi possível construir os destacamentos de Centenário, Palmeiras do 

Tocantins, Figueirópolis, Sandolândia, Alvorada, Tupiratins, São Salvador e o posto policial no Povoado de Pedreira, em Lajeado, ampliar e reformar 

a sede da 4ª Companhia Independente de Araguatins, a sede do 3ª Batalhão em Pedro Afonso, os consultórios médico e odontológico da 3ª 

Companhia Independente de Colinas do Tocantins, além dos destacamentos de Combinado e Palmeirópolis, além de outras obras. A Polícia Militar 
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do Tocantins também realizou o I Encontro de Mentores e Instrutores do Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

com a participação de 22 mentores do programa de todo o Estado.  

 

Em Palmas, foram instaladas duas Bases Comunitárias, uma na região Norte outra na região Sul sendo imediatamente disponibilizados 

para estas bases 23 policiais militares. A PM inaugurou também duas bases na região do Bico do Papagaio, uma no distrito de Centro dos Ferreiras, 

Buriti; e a outra na cidade de São Sebastião do Tocantins.  

 

Em abril, o convênio firmado com a Senasp - Secretaria Nacional da Segurança 

Pública permitiu a instalação do Telecentro que oferece infra-estrutura e meios necessários para 

realização de teleconferências, videoconferências e treinamento aos servidores, abrangendo 

diversas áreas de atuação das atividades da Segurança Pública.  

 

Também merecedor de destaque é o investimento destinado aos laboratórios de 

fonética e genética forense, ambos resultados de convênios com a Secretaria Nacional da 

Segurança Pública (Senasp/MJ). O laboratório de fonética forense, cujo investimento foi de mais 

de R$ 118 mil permitirá a realização de perícias específicas na identificação de voz humana e 

transcrição na área de áudio e vídeo. Já o de genética forense e um laboratório de identificação 

criminal, que atenderá as provas materiais dos processos criminais e agilizará os resultados, o investimento está na ordem de pouco mais de R$ 400 

mil. Ambos estão em fase de finalização.  
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Transporte (Infra-estrutura) 

 

A Secretaria da Infra-Estrutura, no uso de suas atribuições, ampliou diversos benefícios sociais para a população tocantinense, através 

de suas ações, realizadas também por meio do Dertins – Departamento de Estradas e Rodagem do Tocantins. Seguem os números aplicados em 

cada setor. 

 

Construções Públicas 

 

A manutenção e modernização dos prédios públicos existentes e a construção de outros, trouxe melhoria nas condições de trabalho dos 

servidores, proporcionando um melhor atendimento à sociedade. 

 

Entre projetos, construções, reformas e manutenções foram investidos recursos da ordem de R$ 25.300.000,00, em um total de 

30.178,92 metros quadrados. Os investimentos foram diversificados, com destaque para construção, reforma e ampliação de novas unidades de 

ensino, o que modernizou a rede estadual de educação que passou a contar com completas e equipadas instalações, como bibliotecas, espaços 

recreativos e de lazer, além de laboratórios de informática. Também foram construídos e reformados hospitais ou centros de saúde - como o Centro 

de Hemodiálise de Gurupi -, além de delegacias, fóruns, postos de fiscalização e outras edificações públicas. 

 

 

Transportes 

 

Investimentos foram aplicados na rede aeroportuária na elaboração de 4 projetos de futuros aeródromos; construção; manutenção e 

aquisição de equipamentos de segurança de 2 aeródromos, sendo manutenção de equipamentos de proteção ao vôo em Araguaína, Araguacema e 

Porto Nacional. Os recursos aplicados são da ordem de R$ 633.244,86. 
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A implantação dos aeródromos torna-se um portal de entrada de investidores, comerciantes e usuários do transporte aeroviário, 

aumentando a circulação de recursos dentro dos municípios e viabilizando de uma maneira direta e indireta a migração de benefícios sócio-

econômicos para todas as regiões do Estado.  

 

 

Rodovias e Pontes 

 

O empenho em construir, recuperar e conservar, pontes, rodovias e estradas, bem como, 

o compromisso com a educação dos usuários e a fiscalização, incrementou de tal modo a infra-

estrutura rodoviária  estadual, que 2007 encerrou-se com a pavimentação de 200 km de rodovias 

estaduais e a construção de 22 pontes de concreto armado concluídos. Também foram iniciadas 

obras de pavimentação em 537,86 km de rodovias e a construção de mais nove pontes, ora em 

andamento. Atualmente o Tocantins possui 5.989,61km de malha  pavimentada.     

 

Das obras de pavimentação concluídas, vale ressaltar a importância dos trechos: 

Taquaruçu/Santa Teresa, na TO-030; trecho: Santa Teresa/Lagoa do Tocantins, TO-247; e o trecho: Dianópolis/Garganta, na TO-387, por se tratar 

de antigas reivindicações da população e por garantir mais agilidade, segurança e diminuição de custos no escoamento da produção local. 

   

No bojo das grandes realizações em 2007, destaca-se a construção da ponte de 

concreto armado sobre o rio Tocantins, ligando Pedro Afonso a Tupirama.  Inaugurada em 

dezembro passado e com uma extensão de 1.060 m, a ponte traz modernidade aos sistemas de 

transporte rodoviário tocantinense, promovendo a interligação dos modais de transporte rodoviário 

(BR-153 e BR-010), ferroviário (ferrovia norte/sul) e aquaviário (hidrovia Tocantins) além, de 

integrar o Tocantins aos estados da Amazônia e Nordeste do Brasil. A obra de R$ 96 milhões é 

resultado da parceria do Governo Federal e Governo Estadual.   
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Outro destaque é que todos 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. 

 

PDRS 

 

 Outra ação de destaque foi a implantação do Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável em maio de 2007. O investimento da 

ordem de US$ 100 milhões de dólares é resultado de um acordo de empréstimo entre o governo do Tocantins (40%) e o Banco Mundial – Bird 

(60%), com o objetivo de promover a melhoria e a conservação das rodovias vicinais. O Programa vai contemplar 67 municípios de quatro regiões 

tocantinenses: 25 municípios da região do Bico do Papagaio, 14 da região Nordeste, 8 municípios no Jalapão e 20 municípios da região Sudeste.  O 

PDRS encerrou 2007 com as obras de melhoramento seguindo em ritmo acelerado em mais de 2 mil km de estradas vicinais, incluindo a construção 

de 507 pontes e 1.728 bueiros. Na primeira etapa, as obras do PDRS vão beneficiar 45 municípios das regiões Norte e Sudeste.  
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Turismo 

 

O Governo do Estado do Tocantins focou prioridades em 2007,  em ações visando 

melhor qualidade e profissionalização dos equipamentos e serviços ofertados, beneficiando 

empresários do setor turístico, gestores e comunidades. Neste fortalecimento atuou junto com o 

Mtur-Ministério do Turismo, com o projeto Apreender Turismo, e formatação de novos roteiros 

turísticos.            

 

Ainda nesta rota de qualificação investiu em qualificação de 200 professores do 

ensino médio e fundamental de nove municípios da rede municipal e estadual de ensino por 

meio do Programa Caminhos do Futuro. Eles serão multiplicadores em suas escolas, disseminando o turismo como fonte de renda, economia e 

empreendedorismo.  

 

Atuou no dimensionamento da oferta turística com os projetos Perfil da Demanda Turística no Estado e  Estudo da Demanda Turística 

nos Meios de Hospedagem de Palmas, potencializando estas informações para políticas públicas em 2008. 

 

Outra inovação foi a implantação do Cadastur, sistema on line de cadastro de profissionais de turismo. Ao todo foram 25 municípios 

visitados e 184 empreendimentos e profissionais cadastrados. Com esta legalização, as empresas podem participar de programas e projetos do 

governo federal e receber benefícios do governo estadual.  

 

Este posicionamento pró-ativo fez com que, neste momento, o Estado do Tocantins seja destaque no turismo amazônico e esteja entre 

os 87 destinos indutores selecionados pelo Ministério do Turismo. 
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INDICADORES AMBIENTAIS 
 

Gestão Ambiental 

 

O governo do Estado criou e instalou o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e Biodiversidade. 

Está em andamento o estudo regionalizado de vazões, ao mesmo tempo em que foram adquiridas e instaladas 

quatro novas plataformas de coletas de dados (PCD’s) com o intuito de gerar informações confiáveis acerca da 

vazão dos rios. Outros investimentos foram feitos na elaboração de estudos de aproveitamento de bacias, como 

a do rio Palmeiras; elaboração de projeto de recuperação das barragens auto vertentes no rio Urubu e 

elaboração do plano de conservação e usos múltiplos do reservatório de barragem do rio Manuel Alves – Eixo 3.  

 

 

O Governo do Estado deu continuidade ao trabalho de implantação do Protocolo de Prevenção e 

Controle ao Uso do Fogo. Foram capacitados seis municípios, totalizando em 22 o número de municípios a 

assumirem o compromisso de combater o fogo irregular. O Projeto Quelônios do Tocantins, que tem por objetivo 

a conservação, proteção e manejo das tartarugas-da-amazônia e tracajás, realizou solturas em Araguatins (5 

mil filhotes) e em Brejinho de Nazaré (cerca de 2 mil). As próximas solturas serão em Caseara, no Parque Estadual do Cantão, onde há cerca de 45 

mil ovos e filhotes aguardando o amadurecimento para a soltura e em Araguacema, na Ilha do Índio, com média de 15 mil. As duas bases 

localizadas na Ilha do Falcão, em Araguatins e na Ilha da Capivara, em Brejinho de Nazaré irão realizar a soltura de aproximadamente 10 mil filhotes 

até o final do ano. A meta do projeto para este ano é realizar a soltura de cerca de 70 mil filhotes, ação que somará aos 741.100 animais que já 

foram soltos em 12 anos de execução. O ordenamento florestal foi um outro destaque no trabalho do Governo.  

 

 No ano de 2007, o Governo Estadual aplicou aproximadamente R$ 13  milhões em Gestão Ambiental. 

  

 



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 1.121 0,08% 0,04% 3.467 0,25% 0,12%

Capacitação 11.844 0,86% 0,43% 10.537 0,76% 0,38%

Encargos Sociais Compulsórios 911 0,07% 0,03% 915 0,07% 0,03%

Previdência Social 52.166 3,77% 1,88% 125.095 9,05% 4,50%

Total - Indicadores sociais internos 66.042 4,78% 2,37% 140.014 10,13% 5,03%

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

Agricultura * 148.012 6,44% 5,32% 75.777 3,30% 2,72%

Assistência Social ** 49.984 2,18% 1,80% 46.335 2,02% 1,67%

Cultura 11.320 0,49% 0,41% 17.555 0,76% 0,63%

Desporto/Lazer 11.507 0,50% 0,41% 18.949 0,82% 0,68%

Educação * 492.220 21,43% 17,70% 421.405 18,34% 15,15%

Energia (Eletrificação Rural) 853 0,04% 0,03% 2.416 0,11% 0,09%

Habitação 4.673 0,20% 0,17% 13.524 0,59% 0,49%

Urbanismo 11.964 0,52% 0,43% 23.643 1,03% 0,85%

Saneamento 4.210 0,18% 0,15% 6.888 0,30% 0,25%

Saúde * 461.644 20,09% 16,60% 387.595 16,87% 13,94%

Segurança Pública * 261.516 11,38% 9,40% 216.076 9,41% 7,77%

Trabalho 3.064 0,13% 0,11% 2.351 0,10% 0,08%

Transporte (Infra-estrutura) 445.879 19,41% 16,03% 410.444 17,87% 14,76%

Ciência e Tecnologia * 24.667 1,07% 0,89% 13.710 0,60% 0,49%

Total - Indicadores sociais externos 1.931.513 84,08% 69,44% 1.656.668 72,11% 59,56%

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

Gestão Ambiental * 12.972 0,56% 0,47% 5.910 0,26% 0,21%

Total dos investimentos em meio ambiente 12.972 0,56% 0,47% 5.910 0,26% 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: 

9.140

19.241

14.014

BALANÇO SOCIAL

13.648

20.295

8.379

2007

2007 Valor (Mil reais)

2.781.449

30.429

47%

** 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" (2007 e 2006 respectivamente - Agricultura R$ 474 mil e R$ 151; 
Assistência Social R$ 780  e R$ 1.673 mil; Educação R$ 5.907 mil e R$ 4.612 mil; Saúde R$ 1.534 mil e R$ 1.499; Segurança Pública R$ 693 mil e R$ 1.123 mil;  Ciência e Tecnologia R$ 592 mil e 3mil; Gestão Ambiental R$ 222 e R$ 
22 mil).

38%

29.317

51.917

2.297.359

2006 Valor (Mil reais)

2.076.789

2.416.421

1.273.646

2006

50.234

1.381.973
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BALANÇO SOCIAL 2007 
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