
BBAALLAANNÇÇOO GGEERRAALL
CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO



BBAALLAANNÇÇOO SSOOCCIIAALL



1.2 BALANÇO SOCIAL

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).

Mais que uma demonstração contábil, o Balanço Social pode, indiscutivelmente, ser visto como um instrumento de informações que caracterizam o

pleno cumprimento das políticas públicas estaduais.

Este Balanço demonstra o esforço do Governo do Estado em consolidar a política de responsabilidade social, criando estruturas capazes de assegurar

investimentos em projetos consistentes e contínuos, realizados em parceria com os Municípios e principalmente com o Governo Federal.

O Tocantins também dirige grande atenção para a gestão de pessoas, promovendo um ambiente de trabalho propício à prestação de serviços à

população, sendo que as iniciativas e os acontecimentos relatados neste Balanço tornaram-se possíveis pelo envolvimento e compromisso de todos os servidores.

Estão descritas aqui as ações de maior relevância realizadas no ano de 2012, subdividindo-se em funções de Assistência Financeira/Habitação do

Servidor, Capacitação, Encargos Sociais Compulsórios, Previdência Social, Agricultura, Assistência Social, Cultura, Desporto/Lazer, Educação, Habitação, Saúde,

Segurança Pública, Trabalho, Transporte (infra-estrutura), Ciência e Tecnologia e Gestão Ambiental.



INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

Administração

A Secretaria da Administração - SECAD, cujas macro-competências estão voltadas para assegurar a orientação normativa e a gestão dos sistemas

administrativos de pessoal e patrimônio, instaurar correições administrativa e regime disciplinar dos servidores, ações de capacitações e gerir o PLANSAÚDE e a

garagem central do Estado, desenvolveram, em 2012, diversos projetos e ações, dentre os quais se destacam:

Quadro de Pessoal do Estado

O Quadro de Pessoal do Poder Executivo em 31 de dezembro de 2012 apresentou a seguinte composição: São no total 50.277 servidores, sendo

34.431 servidores efetivos e 15.846 servidores exclusivamente comissionados/contratados, desses 14.378 são servidores com contratos temporários e 1.468 são

servidores exclusivamente comissionados. Temos 2.364 servidores efetivos exercendo cargo em comissão que corresponde a um percentual de 62% dos cargos

comissionados ocupados.

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2012 2011

Nº de servidores (as) ao final do período 50.277 44.013
Nº de servidores (as) efetivos ao final do período 34.431 34.333
Nº de servidores (as) comissionados (as) 15.846 9.680
Nº de servidores (as) acima de 45 anos 15.917 15.435
Nº de mulheres servidoras públicas estadual 27.503 28.852
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 34% 34%



Valorização do Servidor Público Estadual

A valorização do servidor público é uma ferramenta estratégica para a administração estadual, que visa à melhoria da qualidade das atividades

desempenhadas pelo Governo Estadual e a melhor prestação dos serviços oferecidos aos cidadãos. Em 2012, dentro da Política de Fortalecimento de Recursos

Humanos e Institucional, o Governo Estadual, adotou as seguintes medidas, visando sempre a excelência dos serviços prestados e a democratização da ação

governamental, dentre as quais podemos destacar:

a) A retomada e finalização do Concurso do Quadro Geral 2008/2009, que foi anulado através da portaria SECAD nº 167/2011 de 17/02/11 e posteriormente

foi autorizada a realização de novo certame através da Ordem de Serviço publicada no D.O.E. nº 3453, de 25 de agosto de 2011, sendo objeto de

homologação através do decreto nº 4.706, de 20 de dezembro de 2012, publicado no Diário Oficial nº 3.779, de 20 de dezembro de 2012, onde foram

ofertadas 6.352 vagas e contou com a participação de 197.630 candidatos inscritos, sendo considerado o maior concurso público já realizado no Estado;

b) Celebração de Acordos com Entidades Sindicais representativas dos servidores pertencentes ao quadro de profissionais da saúde e quadro geral do poder

executivo no sentido de alterar os Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração dos respectivos quadros resultando na publicação das Leis 2.669 e 2.670,

ambas de 19 de dezembro de 2012, publicadas no Diário Oficial nº 3.778, de 19 de dezembro de 2012, que trouxeram vários benefícios aos servidores,

sendo os principais:

 Ampliação da atual tabela de progressão, possibilitando o enquadramento ao servidor que chegar ao final da tabela atual, permitindo a evolução

funcional do servidor até sua aposentadoria.

 Progressão dos servidores público com evolução funcional suprimida em decorrência das Leis 2.163 e 2.164 ambas de 2009 (que trata do acordo

dos 25%), restituindo-se a carreira dos servidores que por motivo de reposicionamento não puderam ter suas progressões devidas;

c) Nova Jornada de Trabalho dos servidores públicos do Tocantins de 6 horas corridas, que ocorrerá no período de horário de verão das 12h30 às 18h30.



d) Remodelagem da Estrutura Organizacional do Poder Executivo: Visando melhorar a capacidade de Gestão dos órgãos, embora o Estado não tenha ainda

disseminado no âmbito da estrutura básica a concepção de planejamento estratégico a SECAD vem promovendo adequações nas estruturas operacionais

no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, com 31 Órgãos adequados no total de 49 Órgãos, por meio de seu próprio Recursos

Humanos;

e) O sistema de Gestão de Recursos Humanos - ERGON, adquirido através de convênio firmado entre o Estado e o Banco do Brasil, foi reiniciado sua

implantação em 2011, em parceria com a SEPLAN, através do projeto PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento

dos Estados e do Distrito Federal. O sistema permitirá a interligação, pela internet, entre a Secretaria da Administração e as Unidades Setoriais de

Recursos Humanos, obtivemos um índice de implantação em 2012 em torno de 90%;

f) Aquisição e implantação de solução integrada denominada Plataforma WebDoc/e-Posse. A Plataforma da solução foi desenvolvida 100% em software

livre como opção estratégica do Governo Estadual visando à redução de custos, proporciona agilidade, economia e otimização dos processos de gestão,

envolvendo as etapas de nomeação, posse e entrada em exercício do servidor público concursado, resultando em mais eficácia, eficiência e melhoria da

documentação dos processos além de outros benefícios para a administração pública como: transparência no processo admissional; diminuição do tempo

e de custos na produção documental, com redução de pelo menos 80% (oitenta por cento) do uso de papel celulose; uniformização dos procedimentos e a

desburocratização de atividades, dentre outras;

g) Implantação do Banco de Talentos, que visa conhecer e registrar o conjunto das habilidades dos servidores públicos, inclusive dos novos nomeados,

otimizando a lotação de pessoal nos diversos órgãos do Executivo;

h) Implantação de Agendamento Eletrônico de Posse, com efetivação já em 2013, que facilitará a organização e coordenação das posses a serem efetivadas

aos novos servidores;



i) Edição do Manual do Servidor, que foi publicado recentemente no site da Pasta.  Com essa ferramenta, os setoriais de RH da estrutura organizacional do

governo, bem como os servidores e clientes em geral passaram a ter acesso, com muito mais facilidade, às informações e orientações acerca dos

procedimentos necessários ao direito e à obtenção de documentos e benefícios previstos na legislação de pessoal do Estado, havendo a padronização das

normas e da tramitação dos respectivos processos administrativos;

j) O sistema atual de Controle Patrimonial do Poder Executivo foi adequado para processamento da depreciação, avaliação e reavaliação dos bens móveis.

Estabeleceu também as normas e procedimentos destinados à depreciação e à reavaliação dos bens móveis da administração direta e indireta do Poder

Executivo, que deverão ser registrados nos sistemas de controle patrimonial e de administração financeira e contábil e a elaboração da Tabela de vida útil,

taxa de depreciação e percentual de valor residual e definição dos métodos e critérios de depreciação avaliação e reavaliação dos bens móveis do Poder

Executivo, em conformidade com a Portaria STN Nº 406/2011, em cumprimento ao Decreto nº 4.480/2012 e a PORTARIA CONJUNTA SECAD/SEFAZ/CGE

Nº 02/2012;

Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins - PLANSAÚDE

O Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins – FUNSAÚDE, tem concentrado todos os seus esforços no intuito de implementar,

de forma satisfatória, programas e projetos voltados para a consecução de seus objetivos, tendo como principal ação a Assistência Médica e Odontológica.

Diante das melhorias introduzidas, o Governo do Estado, por meio da SECAD/PLANSAÚDE, tem hoje a maior rede de prestadores distribuídos no Estado do

Tocantins, Goiás, Maranhão e Distrito Federal. Extensivo a todos os servidores públicos estadual e seus familiares, com cobertura para diversas especialidades,

garantindo melhor qualidade no atendimento e melhor qualidade de vida aos seus usuários e, por conseqüência, a diminuição do atendimento pela rede estadual

de saúde pública.



Apontado pela maioria dos servidores do Tocantins como uma de suas maiores conquistas, o PLANSAÚDE se consolida como um exemplo nacional de

assistência à saúde dos servidores e dependentes, por meio dos serviços de medicina preventiva, curativa e suplementar, além do tratamento odontológico.

Uma das vantagens do PLANSAÚDE é a qualidade no atendimento e a facilidade no pagamento dos serviços recebidos, uma de suas das maiores

conquistas. Além disso, os assistidos do PLANSAÚDE podem ser atendidos em todo o território nacional para casos de urgência e emergência. O PLANSAÚDE

atende atualmente aproximadamente 6% da população do Estado, são 87.145 pessoas, sendo 27.567 titulares e 41.154 dependentes diretos, 10.054 dependentes

indiretos, números estes que incluem 2.390 aposentados e pensionistas.

O Governo Estadual, através do PLANSAÚDE, injeta na economia do Estado cerca de R$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais) mensais, que

correspondem a mais de R$ 146.400.000 (cento e quarenta e seis milhões e quatrocentos mil reais) ao ano, cumprindo assim o compromisso assumido com a

assistência médico-odontológico aos servidores públicos e seus dependentes.

Desde que foi implantado, em julho de 2004, o PLANSAÚDE já alcançou números expressivos, com a realização de mais de 11 milhões de

atendimentos, abrangendo consultas, internações, exames laboratoriais, atendimentos odontológicos, procedimentos especiais, procedimentos cirúrgicos,

materiais e medicamentos, entre outros. Mensalmente, o PLANSAÚDE realizou em 2012 aproximadamente 154 mil atendimentos, conforme quadro.

PROCEDIMENTOS
/ATENDIMENTO

Consultas 321.249 2.276.921
Exames simples 907.168 2.716.299
Internação 13.620 321.522
Materiais e medicamentos 292.199 1.527.806
Odontologia 92.871 967.335
Procedimentos cirúrgicos 28.113 193.548
Procedimentos especiais 121.912 724.374
Procedimentos simples 76.390 2.843.680
TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 1.853.522 11.571.485

2012

SOMA
ACUMULADO
(2004-2012)



Capacitação

Visando promover a gestão das políticas de capacitação funcional dos servidores públicos estaduais, para o melhor desempenho das ações

governamentais e eficiência dos serviços públicos, a SECAD, através da Escola de Governo capacitou 2.752 (Dois mil e setecentos e cinqüenta e dois) servidores.

Para o custeio das atividades de capacitação da Escola de Governo foram investidos aproximadamente R$ 278.000,00 (Duzentos e setenta e oito mil

reais).

Os eventos abrangeram cursos nas áreas: Comportamental, Administrativo, Planejamento em políticas públicas, Finanças, Técnicas, Gerencial, Gestão

de Pessoas e Gestão para Resultados, conforme relação de cursos abaixo:

Em capacitação nos diversos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo foram investidos aproximadamente R$ 19,8 milhões.

Previdência

O ano de 2012 configurou diversas conquistas, a primeira delas foi o Reajuste anual dos Benefícios de Aposentadoria e Pensão por morte, relativos ao

RPPS-TO. Em fevereiro o Projeto de Lei foi votado pela Assembleia Legislativa e em 1º de março foi publicada no Diário Oficial do Tocantins a Lei Nº 2.560, que

trata do reajuste, sendo que já no início de abril os segurados receberam seus benefícios reajustados de acordo com a nova Lei em até 6,08%. Também em 2012, o

Igeprev atualizou os proventos dos beneficiários aposentados e pensionistas do Tribunal de Justiça, de acordo com a tabela do Plano de Cargos e Carreiras e

Remunerações - PCCR instituída pela Lei nº 2.409/2010.

Pensando em seus segurados, no Dia Nacional do Aposentado e da Previdência Social, comemorado em 24 de janeiro, o Governo do Estado, através

do Igeprev promoveu ação com atividades de preservação da saúde e orientações para uma vida saudável, em um espaço onde foi possível medir o nível de

glicemia sanguínea, aferir a pressão arterial, além de receber orientações sobre a prática adequada de exercícios físicos e atividades laborais para uma melhor



qualidade de vida. Essa ação foi direcionada a todos os segurados e servidores do Igeprev e foi realizada em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, que

disponibilizou profissionais da área para a realização de um trabalho conjunto e preventivo através de explanações, entrega de folders explicativos e a realização

de exames.

No campo da tecnologia, em 2012 foram adquiridos mais de 60 novos computadores, com o objetivo de auxiliar nos serviços prestados pelo Instituto.

Além da reestruturação da rede de cabeamento físico do prédio e investimentos na área tecnológica com novas aquisições de Switches (equipamentos de redes),

No-Breaks de Grande Porte (para garantir a estabilização da rede elétrica), Link de Internet (para dar celeridade aos acessos), a interligação do Igeprev à Rede de

Fibra Óptica do Governo do Estado (para uma melhor comunicação com os sistemas do governo) e a promoção de melhorias nas funcionalidades do Sistema

Previdenciário (Eprev), tudo para ampliar a capacidade de atendimento com mais celeridade aos procedimentos realizados no Instituto.

Outro ponto importante a ser destacado é a Qualidade no Atendimento. Seja nas unidades dos É Pra Já’s, ou mesmo na sede do Instituto, a excelência

no atendimento é destaque no Igeprev, com índices que superam 90% de satisfação. São indicadores que destacam o grau de satisfação como ótimo, segundo

Relatórios Gerenciais periódicos emitidos pelos setores responsáveis pelo acompanhamento dos atendimentos prestados pelo Igeprev. Para tal desempenho, o

departamento de Atendimento Previdenciário contou com melhorias como: a ampliação no número de atendentes, passando de três para seis, na sede, em dois

turnos fixos, sem intervalo. Além da implantação do Balcão de Informações, com a finalidade de recepcionar o servidor e fazer a triagem dos encaminhamentos.

Um importante feito para o Instituo foi a realização do I Congresso Nacional dos Tribunais de Contas e Institutos de Previdência - RPPS: Orientação,

Acompanhamento e Fiscalização – Perspectivas Atuais. Numa parceria com o Tribunal de Contas do Estado, que sediou em suas instalações a realização do

referido Congresso, o Igeprev idealizou e colaborou efetivamente na organização do evento que recebeu participantes e palestrantes de todo o Brasil para

discutirem temáticas voltadas a oportunizar o aprimoramento do conhecimento de temas relacionados à área previdenciária, especificamente no que se refere

aos Regimes Próprios de Previdência Social. Além de sediar a 3ª edição de duas importantes Reuniões de Grupos de Trabalhos do Conselho Nacional dos

Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (CONAPREV) em sua sede, em maio.



Com o foco em informar, a confecção da nova Cartilha do Segurado e outros materiais gráficos com informações precisas sobre os benefícios e

serviços disponibilizados pelo Igeprev, foi mais um feito importante, voltado especificamente para a difusão de informações previdenciárias, tais como: os

diferentes tipos de benefícios, regras e requisitos previdenciários, normas de recolhimento das contribuições, funcionamento do RPPS, dentre outras. Todo esse

material tem o intuito de auxiliar na disseminação das informações sobre os benefícios e serviços disponibilizados pelo Órgão e são distribuídos aos segurados que

procuram atendimento no Igeprev, além serem disponibilizados no site do Instituto, para consulta de todos, no link Informações ao Segurado.

Também em 2012 o Estado do Tocantins recebeu comitiva do Ministério da Previdência Social (MPS) que se reuniu com o Governo do Estado para

assinatura do Convênio de utilização e implantação do Programa SIPREV/Gestão - Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes Próprios de Previdência Social, no

Tocantins. Também foi assinado o Decreto, nº 4.587, de 6 de julho de 2012, que firma o compromisso entre Governo do Estado e MPS, de integrar o Tocantins ao

cadastro nacional do Sistema Previdenciário. O Decreto define a criação de um grupo de trabalho composto por representantes dos poderes executivo, legislativo

e judiciário para alimentar o SIPREV/Gestão. O sistema SIPREV/Gestão é um programa de software público brasileiro e gratuito que tem por finalidade gerenciar

todas as questões previdenciárias do MPS e garantir maior interação entre União e entes federativos.

Ainda em 2012, foi realizada a primeira reunião do Grupo de Trabalho do Sistema Previdenciário de Gestão de RPPS (SIPREV/Gestão), que teve como

objetivo, tratar dos detalhes da implementação do Programa de Melhoria da Qualidade de Dados dos Servidores Públicos, assim como alimentar o sistema

SIPREV/Gestão com dados dos servidores ativos dos três poderes do Estado. O programa tem por finalidade implementar o carregamento e manter o banco de

dados do Sistema dos Regimes Próprios de Previdência Social (SRPPS) integrado pelas aplicações do SIPREV/Gestão.

A ampliação do horário de atendimento ao público, no segundo semestre de 2012, veio com a finalidade de estender o período de acolhimento ao

servidor, com o início dos trabalhos a partir das 7h00, indo até às 18h30, sem interrupção. O novo horário possibilitou atender com mais rapidez e qualidade o

servidor nos horários de pico, principalmente para que não haja filas ou demora no atendimento, o que resultou em outro fator de caráter prático, com reflexos

positivos no bom atendimento ao público e que é percebido pela satisfação do segurado.



Com a finalidade de proporcionar mais qualidade e agilidade na prestação de serviço, o Instituto implantou, também em 2012, a Ouvidoria, que se

estabeleceu como novo meio de comunicação entre o segurado e o Órgão. A Ouvidoria do Igeprev é responsável por prestar orientações, solucionar problemas e

receber reclamações e sugestões – o que tem facilitado cada vez mais todo procedimento de atendimento no Instituto, de modo que o servidor se sente bem

acolhido, com atenção especial às suas demandas e necessidades.

Outro dado Importante a ser destacado se refere ao aumento do número de Concessão de Benefícios em 2012. O número de benefícios concedidos

aumentou consideravelmente – com destaque para as aposentadorias, que só no mês de março de 2012 cresceu vertiginosamente em relação ao mesmo período

do ano passado. Em março de 2011, foram 11 aposentadorias concedidas. Já no mesmo período de 2012, os números chegaram a 43 aposentadorias, seja por

Idade e Tempo de Contribuição, por Invalidez, Voluntária por Idade ou ainda Compulsória. O que representa um crescimento percentual estimado em 290% só no

mês de março. Ao todo, durante o ano de 2012, foram concedidas mais de 460 Certidões de Tempo de Contribuição; 420 Aposentadorias; cerca de 90 Pensões por

Morte; e mais de 180 Retificações de Portarias. Números que reafirmam e traduzem a seriedade e transparência do Instituto com cada servidor público do Estado.

Na função Previdência foram aplicados aproximadamente R$ 81,4 milhões.

INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS

Agricultura/Pecuária/Desenvolvimento Agrário

Em 2012, as políticas públicas desenvolvidas pelo Governo, através da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento Agrário – Seagro

foram direcionadas para a agropecuária sustentável, abastecimento, comercialização, agroindústria, agricultura familiar e energia, contribuindo para a geração de

emprego e renda, e maior qualidade de vida aos cidadãos tocantinenses.



Na área da agropecuária sustentável, abastecimento e comercialização foram desenvolvidas diversas atividades, dentre as quais podemos destacar:

 Apoio à realização de feiras e eventos agropecuários por meio da formalização e/ou celebração de convênios com sindicatos rurais, associações e

prefeituras de 35 cidades do Estado do Tocantins, sendo Aliança, Almas, Alvorada, Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema, Arraias, Barrolândia, Colinas do

Tocantins, Colmeia, Cristalândia, Dianópolis, Divinópolis, Dois Irmãos, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Guaraí, Gurupi, Lagoa da Confusão,

Marianópolis, Miranorte, Miracema, Natividade, Palmas, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Peixe, Pium, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Taguatinga,

Tocantinópolis e Xambioá, tendo como finalidade o desenvolvimento do setor agropecuário, geração de emprego e renda, fortalecimento da economia,

propagação de conhecimento e a divulgação dos municípios e do Estado do Tocantins;

Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária – Agrotins, a maior Feira de Tecnologia Agropecuária da Região Amazônica do Brasil traz os últimos lançamentos

em tecnologia, em exposição, para o setor. O evento acontece anualmente no Centro Agrotecnológico de Palmas e é promovido pelo Governo do Estado do

Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e Desenvolvimento Agrário e suas vinculadas Adapec, Itertins e Ruraltins, em parceria com

instituições públicas, iniciativas privadas e entidades de classe ligadas ao setor produtivo. Em 12 anos, a Agrotins se consolidou como espaço para excelentes

oportunidades de negócios, transferência de tecnologias, vitrine para novos produtos e serviços, que visam facilitar a vida do homem do campo. É também uma

importante oportunidade para o público empresarial apresentar suas empresas e comercializar seus produtos. Resultados:

Expositores: 432

Público: 71.971

Municípios Participantes: 139

Pequenos produtores em caravana/Seagro: 2.883

Palestras /Clínicas / Dinâmicas/ Dias de Campo: 457

Público Capacitado: 16.761 pessoas

Volume de Propostas de Negócios: R$ 325.705.080,00

Movimentação Econômica (setor de transporte, rede hoteleira, restaurantes, bares, postos de combustíveis): R$ 4.000.000,00.



Geração de Emprego e montagem do evento: 500

 Reuniões de mobilização e realização do I Seminário da Cadeia Produtiva do Leite de Santa Terezinha e região, beneficiando 150 produtores;

 Feirão de Touros, na Agrotins, com mostra de animais de alto padrão para comercialização, incentivando a melhoria do rebanho tocantinense,
beneficiando 12 pecuaristas;

 Realização do Dia Técnico de Confinamento, em Gurupi com palestras para 221 pecuaristas sobre Sistema de Produção integrada – SPI;

 Feira de Ovino e Caprino na Agrotins, com mostra de animais de alta linhagem para comercialização, por meio de 20 expositores, incentivando a melhoria
do rebanho do Estado. A mostra contou com a presença de 10 mil visitantes;

 Realização de Diagnóstico da produção apícola do Estado, nas regiões Sul, Central, Norte e Bico do Papagaio;

 Clínicas tecnológicas com palestra sobre as técnicas de manejo de apiário, que beneficiou 30 produtores e 10 técnicos;

 Cursos de gestão de associações e cooperativas, que contou com a participação de 100 apicultores;

 Oficinas de viabilidade econômica da apicultura, que beneficiou 25 técnicos;

 Curso de Manejo para altas produtividades para 100 apicultores;

 Curso de Boas Práticas de Processamento, beneficiando 400 pessoas;

 VII Seminário Estadual de Apicultura e III Encontro das Associações Apícolas, beneficiando 30 apicultores do Tocantins e 15 técnicos;
 Implantação de 30 (trinta) unidades demonstrativas e vitrines tecnológicas no Centro Agrotecnológico de Palmas - Fruticultura, Grãos e Oleaginosas;
 Monitoramento da produção integrada de frutas, em parceria com o Ministério da Agricultura/Embrapa/SFA-TO/Ruraltins/Adapec, com recursos próprios

e de convênio;

 Formalização e execução em andamento do convênio nº 0675032011 com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que objetiva fomentar e

promover o cooperativismo no Estado do Tocantins por meio da organização e qualificação dos produtores rurais, contribuindo para a geração de renda e



melhoria na qualidade de vida dos produtores e seus familiares. Diagnosticando 56 cooperativas do Estado do Tocantins e 19 famílias de produtores de leite da

Cooperativa de Pedro Afonso;

 Atendimento a aproximadamente 70 pessoas - associados e potenciais associados - na própria Seagro para esclarecimento de dúvidas e informações sobre

cooperativismo e associativismo e constituição de novas entidades associativistas;

 Repasse de 3(três) tanques de resfriamento de Leite para a região de Araguaína e Palmas visando captação de leite de 40 cooperados do VALLECOOP (2

tanques: 1 de 1500 litros e 1 de 3000 litros) e 17 agricultores familiares da Associação ASCABRAS (1 tanque:1500 litros );

 Implantação de Unidade Demonstrativa de Seringueira, para avaliar o desenvolvimento de 03(três) clones;

 Produção in vitro e em campo de mudas frutíferas, nativas, flores tropicais, seringueiras, manivas, cana de açúcar e outros, sendo: 30 mil mudas de

banana, 15 mil mudas de mangaba e 10 mil mudas de açaí, 5 mil mudas de caju e 2 mil mudas de maracujá, distribuídas a produtores da agricultura familiar,

fomentando a produção dos mesmos;

 Apresentação de tecnologias de reprodução de banana, conhecida como micropropagação vegetativa, para alunos do curso de Fruticultura do Programa

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. As tecnologias aplicadas no laboratório de banana, no Centro Agrotecnológico de Palmas, são

referência para os alunos de escolas agrícolas do Estado.  As tecnologias aplicadas são altamente multiplicativas. No processo reprodutivo, uma muda de banana é

capaz de multiplicar em outras 250 mudas, e num período de 10meses e 15 dias está pronta para o plantio;

 Apoio à realização da 1ª Conferência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário –

MDA/DFDA-TO e Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS, com a participação de 125 técnicos que atuam junto aos agricultores

familiares do Estado;

 Classificação de 43.744,37 mil toneladas de produtos de origem vegetal como arroz beneficiado, arroz em casca, feijão, soja e milho;



 A Ceasa atende 27 municípios da região geoeconômica de palmas com abastecimento de hortifrutigranjeiros e fornece semanalmente ao mercado de

Araguaína e de mais três cidades do Pará. Em 2012, por meio da Central de Abastecimento foram comercializadas 28.800 toneladas de hortifrúti. Destas, mais de

8.000 t foram de produtos adquiridos de agricultores do próprio Estado, gerando uma movimentação financeira de mais de 30 milhões de reais. Várias atividades

foram desenvolvidas no decorrer do exercício 2012, no sentido de propiciar a Dinamização do Processo de Produção de Produtos Hortifrutigranjeiros, tais como:

levantamento de demanda de produtos hortifrutigranjeiros entre os atacadistas da Ceasa; visita técnica ao plantio de mandioca no Projeto de Irrigação São João,

tirando dúvidas de produtores quanto a cultura; orientação quanto ao processo de comercialização dos produtos à Cooperativa de Produtores de Taquaruçu;

consultas ao sistema PROHORT para informar os atacadistas sobre os preços praticados no dia pelas outras Ceasas do Brasil; visita  e reunião no projeto Manuel

Alves, abordando sobre  a demanda de produtos na Ceasa, com a finalidade de proporcionar uma relação entre a Ceasa e os técnicos para a comercialização entre

os produtores do projeto e os atacadistas da Ceasa. A visita ao projeto proporcionou o conhecer a área plantada e potencialidades, bem como, o perfil dos

produtores. No projeto, os lotes são divididos em empresariais e de pequenos produtores, com 269 ha plantados atualmente, onde as culturas de maior destaque

são: banana, maracujá, melancia, goiaba, laranja, abóbora e mandioca.

No setor da agroindústria o Governo do Estado proporcionou ao pequeno produtor condições para processamento da produção de origem

animal/vegetal, agregando valor e gerando renda, através de implantação, revitalização, manutenção, inspeção e monitoramento das agroindústrias no Estado,

onde podemos destacar o:

 Apoio à implantação de 10 agroindústrias, através da elaboração de plantas arquitetônicas, projetos técnicos, assessoria ao serviço de inspeção,

beneficiando os municípios de Pau D’Arco, Nazaré, Esperantina, São Bento, Nova Olinda, Tocantinópolis e Axixá do TO;

 Visitas técnicas aos 139 municípios tocantinenses, visando atender a demanda de implantação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM. O serviço foi

implantado em 15 municípios visitados, a saber: Araguaína, Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Guaraí, Colinas do Tocantins, Miracema do TO, Aliança

do Tocantins, Crixás do Tocantins, Dois irmãos, Lagoa da Confusão, Wanderlândia, Miranorte, Lajeado e Augustinópolis.



Em 2012, na agricultura familiar o Governo do Estado teve como objetivo promover o fortalecimento e o desenvolvimento rural sustentável da

agricultura familiar por meio de iniciativas que envolvam atividades agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, extrativistas e da sociobiodiversidade, propiciando aos

agricultores acesso a terra, unidades produtivas estruturadas e a organização social e produtiva. Foram desenvolvidas diversas atividades, tais como:

 Apoio e promoção de 7(sete) eventos da agricultura familiar: V FEAPA – Feira de alimentação e da Agricultura Familiar de Palmeiras do Tocantins, nos dias

17 e 21 de maio de 2012, com exposição e venda dos produtos da agricultura familiar; 7º congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado

do Tocantins, em Miracema – TO, nos dias 23 a 25 de maio de 2012; Encontro Estadual das agricultoras Familiares, em Palmas nos dias 26 a 28 de junho de 2012,

com a participação de 300 mulheres de todas as regiões do Estado do Tocantins, onde expuseram produtos de babaçu, buriti, fibra de banana e capim dourado;

Apoio na organização e realização de evento com a participação de 250 trabalhadores e trabalhadoras rurais da agricultura familiar; V Feira da Agricultura

Familiar; V Encontro dos Agricultores Familiares de Arraias/TO, nos dias 31 de julho a 02 de agosto de 2012 no município de Arraias-TO e Feira da Agricultura

Familiar de Aliança do Tocantins, nos dias 13 a 15 de  setembro de 2012, no município de Aliança do Tocantins;

 Atendimento a 3.620 famílias de agricultores para inserção nos Programas da Agricultura Familiar, por meio das seguintes atividades: Dia de Campo da

Agricultura Familiar, em Santa Rosa; Reunião Técnica do Plano Safra 2012/2013 para Associação de Produtores Rurais da Fazenda Redenção e região, em

Cristalândia – TO; I Conferência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural, Palmas – TO; Reunião técnica do Plano Safra 2012/2013 para Associação de

Produtores Rurais da Fazenda Redenção e região, em Oliveira de Fátima; Reunião do Projeto Seringueira, Marianópolis – TO; Participação na VIII Feira Nacional da

Agricultura Familiar e Reforma Agrária, Brasil Rural Contemporâneo 2012, Rio de Janeiro – RJ e no  IV Congresso Nacional das Comunidades e Populações

Extrativistas, Macapá – Amapá.

Visando aproveitar o potencial de energias limpas, a partir da exploração sustentável das áreas produtivas, de forma a gerar mais emprego e renda,

reduzindo as desigualdades sociais e econômicas no Estado do Tocantins, o Governo do Estado realizou diversas ações, as quais podemos destacar a:

 Articulação com empresas processadoras de látex, visando garantir a comercialização do látex do Estado;

 Formação de grupo de discussão com as seguintes instituições: Seagro, MAPA, MDA, INCRA, Banco do Brasil, Basa, Embrapa Florestas e Aretins;

 Inclusão do Estado no Programa Campo Futuro, que estipula custos médios na produção de eucalipto;



 Participação como membro de análise da escolha da empresa responsável pela “Elaboração do Plano Nacional de Floresta”, de responsabilidade da

Semades;

 Realização de ciclo de palestra durante a 12º edição da Agrotins, informando sobre técnicas e manejo de florestas plantadas para 241 participantes, entre

técnicos, produtores e estudantes;

 Realização de seminário sobre a cultura da seringueira no município de Pium, com a presença de 212 produtores rurais e técnicos;

 Realização de curso técnico de seringueira, com 40 horas, em Paraíso, para 56 técnicos de áreas afins (assistência, extensão rural, projetistas e analistas);

 Realização de curso técnico de seringueira, com 16 horas, em Palmas, para 17 técnicos de prestadores de serviços para o sistema ATES;

 Realização de Dia de Campo de Seringueira na Fazenda Serra Dourada em Palmeirópolis, com a presença de 160 produtores e alunos da Escola Técnica de

Natividade;

 Realização de Dia de Campo de Seringueira na Fazenda Canastra em Pium, com a presença de 40 produtores dos assentamentos de Marianópolis;

 Realização de Dia de Campo em Oliveira de Fátima, na Fazenda Oliveira, com a presença de 104 produtores dos assentamentos de Padre Josimo.

Defesa Animal

O Tocantins encerrou o ano de 2012 com rebanho de 8.090.760 cabeças de bovídeos. E entre os programas, um destaque é o de erradicação e

controle da febre aftosa que alcançou o recorde de vacinação da 1° Etapa de Vacinação de Febre Aftosa, realizada em maio, com índice de 99,64%, já na Ilha do

Bananal em agosto 100% do rebanho foi vacinado e na segunda etapa em novembro atingiu 99,29%. Graças ao trabalho de vigilância, fiscalização e inspeção

realizada pela Adapec, o Tocantins mantém o status sanitário de livre da aftosa, proporcionando um crescimento nas exportações de produtos cárneos e lácteos.

Outro dado importante no controle da sanidade foi a vacinação de 88,58%do rebanho (femêas bolvideas em idade vacinal) contra a brucelose, um

índice considerado satisfatório pelo Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA.

Laboratórios



Para combater e erradicar os focos de doenças no Estado, a Adapec mantém duas unidades de laboratórios que atendem a demanda da agência e

também a de produtores rurais. Este ano, o laboratório ampliou os seus serviços, como por exemplo, o exame de A.I.E – Anemia Infecciosa Equina para trânsito e

outras finalidades. Só em Palmas, o centro de triagem e recepção de amostras enviou 65 amostras para diagnóstico das diversas doenças animais, como segue:

Raiva – 48, botulismo – 11, clostridioses – 4, síndrome vesicular – 4, anemia infecciosa equina – 74, leucose bovina – 2, brucelose – 1, mormo – 1 e BSE – 21.

Sanidade Avícola

No controle da sanidade avícola, o Tocantins conta com 96 granjas cadastradas e uma população de 4.320.726 aves, nas quais são realizadas visitas de

vigilância ativa, controle sanitário do plantel de aves, coleta de material para diagnósticos de possíveis enfermidades, padronização de medidas de biosseguridade,

orientações técnicas quanto ao correto manejo avícola.

Controle de Raiva

No programa de controle da raiva dos herbívoros, o controle de morcegos hematófagos ocorreu periodicamente através da captura de morcegos em

cavernas monitoradas pela Adapec,totalizando 17.809 propriedades atendidas, 473 morcegos capturados, 71 amostras enviadas para diagnóstico laboratorial e 14

focos identificados, realizou-se a vacinação de 2.423.104 animais susceptíveis de forma obrigatória nos municípios com casos de raiva confirmados por laboratório

oficial.

Suídeos

Foi realizado no programa de suídeos, inquérito soroepidemiológico da PSC - Peste Suína Clássica em 115 municípios, abrangendo 320 propriedades

rurais, sendo coletadas 2.085 amostras de sangue que foram encaminhados aos laboratórios.



Inspeção de Produtos de Origem Animal

Com o objetivo de garantir aos consumidores produtos de qualidade a Adapec intensificou ações na produção de carne, e garantiu que 06 frigoríficos

com registro no Serviço de Inspeção Estadual passasem a fornecer carne resfriada aos estabelecimentos comerciais. Nestes frigoríficos foram abatidos 111.269

animais. Foram ainda realizadas 2.024 fiscalizações, sendo 1.768 em estabelecimentos produtos cárneos (fiscalização permanente) e 140 em estabelecimentos de

produtos lácteos (fiscalização periódica), além de entrepostos de carne, leite, pescado e mel.

Defesa Vegetal

O Tocantins é hoje, destaque em produção de sementes no Brasil, produzindo na entressafra, na região das Várzeas Tropicais. Em 2012 foi plantada

uma área de 35.106,69ha de soja, obtendo uma produtividade média de 2,5ton./ha num total de 87.766,72toneladas. Nas várzeas, a Adapec realiza o

monitoramento da ferrugem asiática em 100% da área plantada. Além disso, mantém o mesmo controle da ferrugem da soja, por meio de amostra, em todo o

Estado, protegendo os 407.600 hectaresde área plantada.

Controle no uso agrotóxicos

Com o objetivo de desenvolver uma política de defesa socioambiental a Adapec, desenvolve um programa defiscalização do comércio, transporte, uso

e devolução das embalagens vazias de agrotóxicos, o qual o Tocantins ocupa a segunda colocação no ranking nacional em devolução. Em 2012 foram feitas 1.119

fiscalizações.

Cartão do produtor rural



Outro ganho significativo para o setor agropecuário do Tocantins foi a implantação do cartão do produtor rural em parceria com Confederação

Nacional da Agricultura, que possibilitará ao produtor rural, de onde ele estiver e qualquer hora do dia, solicitar e imprimir documentos, como a Guia de Trânsito

Animal – GTA, Permissão de Trânsito Vegetal, Certificado Fitossanitário de Origem e Nota Fiscal.

Na função agricultura foram aplicados aproximadamente R$ 153,6milhões.

Assistência Social

O ano de 2012 foram desenvolvidas com vistas a contribuir para a implementação dos objetivos do Programa Temático Mercado Crédito e Trabalho,

Assistência Social e Criança, Adolescente e Juventude, com o objetivo de atender cidadãos tocantinenses, principalmente os em situação de vulnerabilidade, o

direito de conquistar sua autonomia. Entre as diversas ações realizadas pelo Governo do Estado em 2012, as que tiveram maior destaque foram:

Proteção Social Básica

As equipes técnicas dos 139 municípios foram orientadas quanto à operacionalização do Beneficio de Prestação Continuada - BPC e o Programa Bolsa

Família.  Dentre os 139 municípios orientados 38 municípios aderiram ao BPC na Escola, o que resulta no acesso da pessoa com deficiência à educação e os

beneficiários do Bolsa Família possibilita o acesso aos serviços de saúde, educação e assistência social.

Realização de assessoria técnica e acompanhamento junto aos municípios objetivando a qualificação das informações constantes no Cadastro Único,

dessa forma os 139 municípios cadastraram no CadÚnico famílias com baixa renda, prioritariamente que estão em extrema pobreza, possibilitando a identificação

destas famílias no estado, para inclusão nos programas sociais tanto do governo federal quanto dos estados e municípios.

As equipes técnica dos 139 municípios foram orientadas/capacitadas quanto à oferta dos de serviços, programas e benefícios da Proteção Social

Básica.



Cartão do Idoso

Foram entregues neste ano 1.868 cartões nos 139 municípios. O documento estabelecido pela Lei n° 2.001/08 garante a gratuidade no transporte

intermunicipal para idosos com idade a partir de 60 anos e renda mensal de até dois salários mínimos.

Proteção Social Especial - Capacitação do Peti – Erradicação do Trabalho Infantil

Foram capacitadas às equipes de 77 municípios quanto aos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade com ênfase no Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculo – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI. A realização de Mobilização 12 de Junho - Dia Nacional Contra o

Trabalho Infantil, abrangendo 24 municípios; Mobilização na Semana do Carnaval contra o Trabalho Infantil de Crianças e Adolescentes com a participação de 22

municípios.

O Governo do Estado, através da Secretaria de Trabalho e da Assistência Social treinou 357 trabalhadores do SUAS por meio da realização de 10

oficinas  abrangendo 75 municípios. Além da participação de técnicos da SETAS em eventos fora do Estado: no XIV Encontro Nacional do Colegiado Nacional de

Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS, Fortaleza - CE; Seminário de Gestão e Orçamento Financeiro do SUAS, Brasília/DF; 2ª Reunião de trabalho

sobre a operacionalização do Programa Nacional de Capacitação do SUAS – CapacitaSUAS, Brasília - DF.

Em 2012 foi Realizada a IV Conferência Estadual de segurança Alimentar e Nutricional com a Participação de 448 pessoas entre delegados, convidados

e observadores. Realização da VIII Conferência Estadual de Assistência Social com participação de 550 pessoas.

Participação de 26 delegados na IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e participação de 2 técnicos da SETAS na reunião do

CIT em Brasília.



A Casa de Apoio Vera Lúcia dá suporte aos acompanhantes dos pacientes internados nos hospitais públicos de Palmas, no exercício de 2012 foram

distribuídas 83.065 refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar), acomodações aos mesmos, além de 3.946 atendimentos diversos como: acompanhamento

de Serviço Social, trabalhos voluntários com a realização de cabeleireiro, oficinas de artesanato, terapia comunitária, realização de comemorações como o dia das

mães, palestras abordando temas de saúde e orientação pedagógica.

Segurança alimentar e nutricional

Programa Tocantins sem Fome

A ação prevê recursos do Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins para atender prioritariamente pessoas ou famílias em situação de de

vulnerabilidade social, bem como a comunidade em geral em casos de calamidade pública e emergenciais. O destino desse recurso é feito diante de solicitações e

de demandas da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeituras Municipais. A Ação está prevista na Lei Orgânica da Assistência Social.

Foram beneficiadas mais 140.000 famílias nos 139 municípios com doações cestas básicas, auxilio funerário, cadeiras de rodas motorizadas,

passagens terrestres dentre outros materiais necessários às famílias que estão em momentos de fragilidades social.

Capacitação em Segurança Alimentar e Nutricional

Foram realizadas palestras sobre Educação Alimentar e Nutricional , higiene e conservação dos alimentos  e oficinas práticas de Alimentação Saudável

com Aproveitamento Integral dos Alimentos  e Pães Enriquecidos beneficiando 1.702 multiplicadores em 58 municípios.

Implantou-se em 2012,  12 unidades de produção alimentar, sendo 8 Roças Comunitárias de mandioca, feijão caupi e abobora, em oito Comunidades

de Remanescentes de Quilombos: Barra da Aroeira no município de Santa Tereza; Lajinha e São Joaquim em Porto Alegre do Tocantins; Redenção no município de

Natividade; Lagoa da Pedra em Arraias; Malhadinha em Brejinho de Nazaré; Baviera no município de Aragominas e Mombuca em Mateiros; Uma Horta



Comunitária na Comunidade de São Joaquim e Três Unidades de Apicultura na comunidade Lagoa da Pedra, Barra da Aroeira e Baviera. Conforme execução do

convênio nº 188/2009 SESAN.

Trabalho

A ação faz parte do programa de incentivo e fomento a Economia Solidária no Estado, que tem meta de educar, formar e capacitar tecnicamente os

trabalhadores dos empreendimentos sociais nos diversos municípios tocantinenses. Esse trabalho é realizado dentro dos seguintes eixos temáticos: “Qualificação

e Capacitação Profissional, Geração de Trabalho Emprego e Renda, Valorização do ser humano e do trabalho, Inclusão Socioprodutiva e Autogestão”. Este ano já

foram capacitadas 1.186 famílias na sua maioria beneficiárias de programas sociais com os cursos de: panificação solidária, materiais sólidos recicláveis e

artesanatos, tapetes diversificados e vassoura pet, pintura em tecido, garrafa pet e sacolas de lona, vidros decorados, escultura em frutas, bolsas clássicas, bolsa

ecobag, boneca de tecido, customização em camisetas.

Os cursos de qualificação social e profissional realizados nos postos do SINE - Sistema Público de Empregos beneficiaram 232 trabalhadores em 2012.

Com qualificação em: balconista de farmácia, recepcionista de serviços de saúde, vendedor, auxiliar de pessoal, operador de telemarketing, auxiliar de crédito e

cobrança, auxiliar administrativo, operador de caixa, manicure/pedicure e frentista para o mercado de trabalho. O objetivo foi qualificar trabalhadores para

inserção no mercado de trabalho através da intermediação de mão de obra.

Houve capacitação de 1.958 trabalhadores em cursos de curta e média duração ou palestras nos municípios de Palmas, Araguaína, Araguatins,

Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional.

No exercício de 2012 26.686 pessoas foram habilitadas ao beneficio de seguro desemprego no período de janeiro a outubro e 23.671 carteiras de

trabalho foram emitidas nos núcleos do SINE de janeiro a novembro de 2012.

Nas Funções Assistência Social e Trabalho foram aplicados aproximadamente R$ 54,9 milhões de reais.



Desporto e Lazer

Em 2012, o Governo do Estado, por meio da Sejuves – Secretaria da Juventude e dos Esportes, deu continuidade ao trabalho de organização e

promoção de políticas públicas voltadas aos jovens e atletas amadores e profissionais. Eventos de pequeno, médio e grande porte foram realizados e apoiados, o

Tocantins foi inserido no cenário mundial da Copa de 2014, resultando na captação de recursos. Programas de capacitação e iniciação esportiva que irão beneficiar

milhares de pessoas em todo o Estado foram iniciados.

Com base em pesquisas e informações de entidades parceiras, 20 municípios receberam técnicos da Sejuves que realizaram a inscrição de 4.890

jovens para o programa de capacitação profissional Projovem Trabalhador. Deste total, 3.500 participarão dos cursos em 2013 e receberão, além de transporte e

material didático, uma bolsa auxílio de R$ 100,00 por mês. Seguindo a onda da qualificação e inclusão digital, o Governo do Estado conseguiu a liberação e

autorização do Governo Federal para que 81 Telecentros Br sejam inaugurados em 77 municípios do Tocantins. Todo o mobiliário, incluindo 10 computadores para

cada telecentro já foi entregue em mais de 30 cidades para o início do Programa.

O Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 1,4 milhões no apoio a eventos e no auxílio a atletas que representaram o Tocantins em

competições em outros estados e países. Essa política de incentivo ao esporte rendeu bons frutos e medalhas de ouro, prata e bronze em campeonatos de

destaque nacional e internacional. Esse recurso também serviu para apoiar iniciativas como a implantação do Centro de Convivência e Enfrentamento contra o

Crack, em Palmas. Além disso, pela primeira vez o Estado sediou o Campeonato Brasileiro de Boxe e um jogo da Seleção Brasileira de Futsal.

A proposta de criação de espaços multifuncionais em escolinhas de iniciação esportiva virou realidade em 2012. A parceria entre Sejuves, Banco

Pérola e a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social beneficiou 145 moradores de regiões carentes de Palmas com cursos de inclusão digital - todos

receberam seus diplomas na área da informática. As aulas aconteceram na escolinha de futebol Nilton Santos, na Capital. No local, 400 crianças e adolescentes

participam diariamente de aulas práticas de futebol e recebem orientações sobre os malefícios das drogas e o convívio em sociedade.

A capacitação de gestores e incentivadores da juventude e dos esportes aconteceu em vários municípios durante os fóruns regionais. Circuitos

esportivos movimentaram a população de quase 100% dos municípios do Estado. A 12ª edição da Meia Maratona do Tocantins foi a maior entre todas já



realizadas, com a participação de mais de 1.300 pessoas e com uma premiação de R$ 30 mil. Durante a Agrotins 2012, dezenas de competições de esportes rurais

foram realizadas. Em parceria com a Secretaria da Educação, os Jets – Jogos Estudantis do Tocantins envolveram milhares de estudantes e garantiram a

participação do Estado nas Olimpíadas Escolares do Brasil.

Envolvendo 1.680 atletas, foram realizadas 12 etapas do Circuito Estadual de Corrida de Rua e quatro etapas do Circuito de Ciclismo, com a

participação de 100 ciclistas e um público de mais de 8.000 pessoas. Nos municípios de Araguaína e Paraíso do Tocantins, a população acompanhou duas etapas

da corrida-show de kart, que movimentou as ruas das duas cidades.

O Tocantins foi o primeiro estado do Brasil a receber o projeto Mérito Juvenil, programa de formação de lideranças juvenis realizado por meio de uma

parceria do Estado com Associação Internacional Duque de Edimburgo. Foram capacitados 40 líderes que irão auxiliar nas atividades desenvolvidas com 500

jovens.

Também coube à Sejuves a responsabilidade de desenvolver as ações da Estação Jovem Campeão da Flit – Feira Literária Internacional do Tocantins,

de forma a contemplar os jovens e esportistas de todas as regiões do Estado com uma vasta programação de shows, palestras, oficinas, debates, workshop,

apresentação de mágica e o Festa - Festival de Artes das Escolas Tocantinenses, além do 2º Festival de Pipas. Cerca de 15 mil pessoas foram beneficiadas.

Por meio do auxílio da bancada federal do Tocantins em Brasília, milhões de reais foram captados em 2012 e com o recurso serão construídos ginásios

e espaços multifuncionais em cidades como Paraíso, Porto Nacional, Xambioá e Palmas, em 2013. Com a inserção do Estado no Catálogo de Centros de

Treinamento de Seleções da FIFA para a Copa do Mundo de 2014, o Governo do Estado conseguiu a liberação de R$ 1,5 milhões para a reforma do estádio de

futebol Nilton Santos, em Palmas.

Assim, em 2012, o Governo do Estado desempenhou um papel importante no que diz respeito ao combate às drogas e à formação do jovem e atleta

tocantinense. À juventude, foram apresentados novos caminhos que a distanciou do mundo dos entorpecentes através de capacitações, eventos culturais e

atividades saudáveis por meio do esporte. Com um apoio direto, centenas de atletas tiveram a oportunidade de representar o Tocantins em competições em

outros estados e países.



Vários programas foram iniciados em 2012 e serão executados em 2013, beneficiando milhares de tocantinenses, como o caso do Programa Segundo

Tempo que já está com o recurso alocado e conta com a autorização do Ministério do Esporte para implantar sete núcleos no Estado. Vão ser mais de 700 crianças

atendidas. Com o Segundo Tempo Navegar mais 100 crianças serão beneficiadas com aulas de remo, todas já foram selecionadas em 2012.

Com todo o trabalho já realizado, 2013 será o ano da profissionalização da juventude e da estruturação do esporte de base e de alto rendimento no

Estado. Programas como o Tocantins Olímpico e o Projovem Trabalhador estão aptos a serem desenvolvidos de forma eficiente e com foco em resultados bem

definidos.

O total de recursos destinados ao desporto e lazer em 2012 foi na ordem de R$ 5,3 milhões.

Educação

Em 2012 foram implantadas 7 escolas de tempo integral atendendo aproximadamente 11.605 alunos, sendo 6 de educação do campo e, 215

unidades escolares passaram a atender em jornada ampliada através do Programa Mais Educação, atendendo 42.670 alunos.

Também foram construídas 13 Unidades Escolares, 22 foram ampliadas, 27 foram reformadas e 300, foram aparelhadas, beneficiando a população

local, atendendo com melhor qualidade os alunos, professores e demais servidores das unidades escolares.

Por meio da oferta de cursos de qualificação profissional de Operador de Microcomputador, Auxiliar Administrativo, Programador de Sistemas, Web

Design, Cadista, entre outros e, cursos técnicos de Segurança no Trabalho, Informática, Vendas etc., foram atendidos 7.202 cursistas.

A alfabetização de jovens e adultos foi ofertada em 79,13% dos municípios, através da ampliação do atendimento nas escolas estaduais e

incentivando as secretarias municipais neste trabalho.

Houve redução significativa do abandono escolar devido a atuação do Grupo de Trabalho Intersetorial nas Diretorias Regionais de Ensino e Unidades

Escolares com a participação de pais, alunos representantes de turmas, Orientador Educacional, Coordenador, Diretor e Professor em articulação com o

Ministério Público e Conselho Tutelar.



Foram capacitados e assessorados os dirigentes e técnicos das Secretarias Municipais de Educação dos 139 municípios tocantinenses nos diversos

programas do governo estadual, quanto à institucionalização dos sistemas municipais de educação, à elaboração Plano de Ações Articuladas – PAR, ao

Levantamento da Situação Escolar – LSE.

Houve avanço significativo quanto à participação das escolas no Prêmio Gestão Escolar com 20 unidades escolares e seus servidores premiados,

destas, 18 da rede estadual e 2 da rede municipal.

Foi implantado o sistema transparência em 100% das unidades escolares.

Oferta de curso de graduação a 523 professores das unidades escolares das redes públicas estadual e municipais.

Foram realizadas 132 oficinas e 131 palestras aos 15.000 servidores nas 12 Flits Regionais e 17.000 na Flit Internacional.

Realizaram-se oficinas e palestras visando a prevenção e promoção da saúde do servidor da educação.

O Governo do Estado, através da Secretaria da Educação subsidia com auxílio financeiro os professores das redes municipais de ensino inscritos no

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR e realiza a formação dos servidores não docentes das redes estadual e municipais de

ensino por meio do PROFUNCIONÁRIO.

O total de recursos destinados à Educação em 2012 foi na ordem de R$ 991 milhões.

Cultura

Em 2012 foram realizadas diversos eventos relacionados à cultura, destacamos a seguir os mais relevantes:



- Lançamento do Programa Estadual de Formação Artística (Profoarte) no dia 30 de janeiro no memorial Coluna Prestes. Participação do cantor

portuense Éverton dos Andes com o show Técno-Sussa;

- Curso de Gestão e Produção Cultural no Memorial Coluna Prestes do dia 30 de janeiro a 12 de fevereiro, ministrada pelo produtor e consultor Paulo

Azevedo. O curso contou com a participação de 160 Gestores e Produtores Culturais do Estado;

- Visita do Embaixador do Sudão Abd Elghani Elnaim Awad Elkarim à Secretaria da Cultura com a apresentação do grupo, Tambores do Tocantins e

Genésio Tocantins no dia 16 de fevereiro. Participação de 75 servidores da SECULT e SEMADES;

- Dia da Arte na Associação Ação Social São Pedro de Palmas no dia 03 de março com apresentações de grupos de dança,  teatro e música da

comunidade e shows com os artistas Quésia Carvalho, Genésio Tocantins e Manoel Cirqueira. O evento contou com um público de 200 moradores da comunidade;

- 1ª Etapa das Oficinas de Arte Contemporânea em parceria com o artista plástico de Goiânia, Agnaldo Coelho (projeto premido pela FUNARTE) nos dias

22 e 23 de março no Espaço Cultural. As oficinas foram ministradas pelos artistas Marcelo Solá, Divino Sobral e Carlos Sena ,com a participação de 35 alunos

compostos por professores de artes e artistas plásticos;

- Exposição “Ritxoko – Artes e Cosmos pelas Mãos da Mulher Indígena”no hall do Palácio Araguaia durante o período de 18 de abril a 04 de maio. A

abertura da exposição contou com indígenas Karajá da aldeia Santa Isabel e participaram 250 convidados;

- 2ª etapa das Oficinas de Arte Contemporânea em parceria com o artista plástico de Goiânia Agnaldo Coelho (projeto premido pela FUNARTE) nos dias

25 e 26 de abril. As oficinas foram ministradas pelos artistas Luiz Mauro, Edney Antunes e Agnaldo Coelho que contou com a participação de mais de 35 artistas

plásticos e professores de arte;

- Tombamento como Patrimônio Cultural do Estado do Tocantins da Catedral de Nossa Senhora da Consolação do município de Tocantinópolis no dia 16

de maio;



- Lançamento do CD Raízes de Natividade (dos catireiros locais) e da embalagem do biscoito Amor Perfeito no município de Natividade no dia 08 de

junho com a participação de 800 pessoas da comunidade;

- Apresentações de música regional no Café Literário da Feira Literária Internacional do Tocantins em Palmas (FLIT) de 06 a 15 de julho, com a

participação dos artistas Marcos Ruas, Toninho Borges, Orley Massoly, Paulo de Tarso, Pietro Lamonier, Vertikal Acústico, Italo Pereira e Di Engenho Novo. Contou

com um público total de 2.000 pessoas;

- Apresentações de espetáculos cênicos no palco do Caminhão BR nos dias 07, 09, 11 e 15 de julho na Feira Literária Internacional do Tocantins, em

Palmas. Contou com a participação dos grupos: Cia Sorria Meu Bem, Cia Experimental, Cia Chama Viva, Contágiu’s, Cia de Teatro da Saneatins, Cia Turmanimada, Os

Taweras, Escola de Dança Serginho Moreira, Verbo Escola de Dança, Grupo de Teatro Musical, Grupo Nosso Estilo e Grupo RDV Crew, TO na Comédia, Lamira Cia de

Dança, Grupo Teatral Ronaldo Araújo, Valéria Elias  e os comediantes João Welson e Ancelmo.

Os investimentos em cultura foram de R$ 6,8 milhões.

Ciência e Tecnologia

O ano de 2012 foi marcado por muitos desafios, mas também por muitas conquistas como evidenciado ao longo deste Balanço. Dentre as conquistas,

ressalta-se a manutenção de importantes programas de ciência, tecnologia, inovação e educação profissional; também como novidade, a realização do 2º Fórum

Tocantinense de CT&I, que reuniu para um momento de discussão instituições de pesquisa e ensino superior, órgãos públicos,empresários, entidades de

categorias profissionais, entidades de classe, terceiro setor e comunidade em geral, cujos resultados foram aproveitados para a revisão do PPA 2012/2015; além

de diversas outras conquistas importantes, conforme demonstramos adiante:



Sibratec

Compreende uma “Rede de Cooperação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresas no Estado do

Tocantins”criada para atender as demandas específicas de setores empresariais e estratégicos do País estabelecidas no Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e

Inovação para o desenvolvimento nacional e da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP).  No Estado está previsto o apoio aos setores de vestuário, alimentos,

mineração, cerâmica, artefatos de cimento,madeira e móveis através de assistência técnica especializada ao processo de inovação, em todos os seus aspectos, por

meio de arranjos das instituições especializadas na extensão e assistência tecnológica, com recursos previstos na ordem de 3,7 milhões de reais, a serem

executados pelo Senai/IEL, UFT e Unitins.

Inova Tocantins

O SEBRAE/TO em conjunto com a Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP) e a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Tocantins
desenvolveram o programa Inova Tocantins, que tem como propósito estimular a ampliação e o adensamento das atividades de inovação no universo das micro e
pequenas empresas do Tocantins, visando proporcionar melhor ambiente de competitividade, contribuindo desse modo para a criação e manutenção de emprego
e renda no Estado.

O Programa está sendo operacionalizado por meio de chamada pública promovida pelo SEBRAE, para repasse de recursos diretamente às empresas
que apresentarem bons projetos de inovação tecnológica, a serem implantados dentro de seus estabelecimentos, contemplando os setores produtivos do
agronegócio, agroindústria, biotecnologia, tecnologia da informação e comunicação, comércio/serviços, bioenergia,  indústrias e mineração. Até o momento
foram aprovados 08 (oito) projetos de micro e pequenas empresas com previsão de repasse de recursos na ordem de mais de 2 milhões de reais.

Fórum Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação - Eixo Temático: Logística

A localização privilegiada e os investimentos no sistema multimodal de transporte deixam o Tocantins numa posição estratégica para o

desenvolvimento do Brasil. Para discutir a melhor forma de aproveitar este potencial e oportunidade de desenvolvimento econômico e social, a Secretaria



Estadual da Ciência e Tecnologia, em parceria com a Fundação Universidade do Tocantins, Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, Fundação de Amparo

a Pesquisa do Estado do Tocantins,Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Tocantins,Universidade Federal do Tocantins, Conselho Regional

de Administração do Tocantins, Instituto de Radiofusão Educativa, DepartmentofEuropeanandInternationalRelation - GDF SUEZ e instituições do setor privado,

realizaram no dia 15 de março de 2012, no auditório da Unitins, a segunda edição do Fórum Tocantinense de Ciência Tecnologia e Inovação – Eixo Temático:

Logística.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2012

Com o tema “Economia verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza”, a Secretaria da Ciência e Tecnologia trabalhou na organização do evento e

na mobilização das Instituições de Ensino e Pesquisa, atuando na condição de coordenador estadual em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia que é o

idealizador dos eventos em nível nacional em todas as unidades da federação.O tema foi escolhido em função de ser este o tema da Conferência Rio+20, evento

organizado pela ONU que ocorreu no Brasil em junho de 2012, com a participação de quase todos os países do Mundo.

A Semana Nacional no Tocantins ocorreu no período de 15 a 21 de outubro de 2012, com uma programação diversificada e atividades desenvolvidas

em todas as regiões do Estado, tais como palestras, minicursos, seminários, feiras de ciência e concursos, além do projeto Portas Abertas nas Universidades e

demais instituições de Ensino e Pesquisa do Tocantins.

No dia 16/10, alunos do ensino médio na rede pública visitaram o Centro de Pesquisa Canguçu, em Caseara (TO).  A Abertura oficial da Semana

Nacional de Ciência e Tecnologia aconteceu no dia 17/10, no Hall do Palácio Araguaia com a Exposição Fotográfica “Cantão: Projeção da Natureza” e contou com a

presença de secretários do Estado e demais autoridades.

A Educação Profissional no Estado do Tocantins

A partir de 2007, a Secretaria da Ciência e Tecnologia – SECT passou a gerir a educação profissional técnica, superior tecnológica, graduação e pós-

graduação por força do Ato Governamental nº 4.236 e a Lei nº 2.139 de 04/09/09, que definiram as competências da SECT dentro do Sistema Estadual de Ensino.

Desde então, o Governo do Estado do Tocantins, através da Secretaria da Ciência e Tecnologia desenvolve atividades voltadas às consolidações da qualidade do



processo de aprendizagem do ensino profissional no Estado. Foram destinados investimentos às políticas de fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e

de inovação oriundos de convênios e outros. Formou-se parcerias com o Governo Federal, órgãos estaduais, prefeituras municipais e conselhos de instituições

públicas e privadas para implantação e manutenção de 21 (vinte e um) pólos de Educação a Distância – EaD, que em 2012 atenderam 4.760 cursistas em cursos do

Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB e Programa Escola Técnica Aberta do Brasil – e-Tec Brasil, bem como outros programas como as Escolas Técnicas

Presenciais, Programa Brasil Profissionalizado, Proeducar, “Acerte os ponteiros com o ENEM”, dentre outros.

Na função ciência e tecnologia foram investidos R$ 15,8 milhões.

Habitação

O Governo do Estado do Tocantins, no âmbito da Secretaria de Habitação, em consonância com os desafios e as diretrizes do atual gestor, regularizou

3.618 lotes nos municípios de Lizarda, Ponte Alta do Tocantins, Palmas, Araguaína, Xambioá, Gurupi e Miranorte.

Foram concluídas 300 unidades habitacionais nos municípios de Porto Nacional, Pium, Ananás e Fortaleza do Tabocão, com recursos do Pró-Moradia,

Resolução 460 e FNHIS.

Na função habitação foram investidos R$ 17,5 milhões.

Saúde

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, buscando cumprir com a sua missão que é “viabilizar, desenvolver e garantir o

cumprimento das Políticas de Saúde, através de ações individuais e coletivas de promoção, prevenção e recuperação da saúde visando à melhoria da qualidade de

vida da população do Estado do Tocantins”, bem como estar em sintonia com as políticas de saúde do Governo Federal, vem mobilizando esforços para atingir



seus objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual 2012/2015 e Plano Estadual de Saúde, unindo forças rumo a construção do Sistema Único de Saúde do

Estado do Tocantins, a partir das parcerias com a União e Municípios para o alcance dos compromissos de governo pré-estabelecidos:

1 – Redução da Mortalidade Materna;

2 - Redução da Mortalidade Infantil e Neonatal;

3 – Promover a longevidade com qualidade de vida;

4 – Qualificação da assistência prestada pelo SUS nas áreas de Atenção e Promoção à Saúde e Vigilâncias, segundo dimensões de resolutividade,

integralidade, humanização, motivação dos profissionais e Controle Social;

5 – A cogestão da saúde no Estado possui um sistema de gestão solidária, cooperativa e compartilhada através das 08 Regiões de Saúde, focados em

resultados, produzindo liberdade e compromisso, com a função de assegurar a realização profissional e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população

do Tocantins.

O Governo do Estado adotou medidas em 2012 que visaram a implementação da saúde pública, através de ações e serviços, continuando a fortalecer

o envolvimento dos gestores municipais nas tomadas de decisão através das 08 Regiões de Saúde e as Comissões Intergestores Regional.  Trabalhando para o

alcance das metas priorizadas pelo Governo como assegurar o atendimento de qualidade à população na Rede Hospitalar, objetivando a satisfação dos usuários na

utilização da rede do Estado, além de proporcionar a consolidação do SUS – Sistema Único de Saúde, mantendo atuantes os serviços e ações de Atenção Básica e

Vigilâncias, através da qualificação dos gestores municipais e sua equipe gestora, bem como, ampliando e implementando outros serviços de média e alta

complexidade que venham ao encontro das necessidades de saúde de cada região.

Destacam-se no exercício de 2012 as seguintes ações:

 Aquisição de equipamentos para reestruturar e manter as unidades hospitalares do Estado, de forma a fortalecer os serviços implantados,

viabilizando atendimentos seguros e eficazes e que satisfaçam às necessidades da população. Dentre eles: Aparelhos de Raios-X, aspirador cirúrgico, autoclaves,

balanças antropométrica, berços aquecidos para UCI - recém nascidos, em Gurupi, berços hospitalares, cadeiras de rodas adulto, cadeiras de rodas adulto para



obeso, cadeiras de rodas para banho, cadeiras de rodas para banho para obesos, instrumentais cirúrgicos, camas Fawler, carros p/ curativos inox, carro maca de

transporte, carro para banho de leito,central digital colchões, detector fetal/aparelho sonar, eletrocardiógrafo, eletroencefalógrafo, endoscópio, equipamentos

odontológicos, escadas clínicas com 2 degraus, focos cirúrgicos, instrumentais cirúrgicos para implantação do serviço de estomatologia da UNACON, kit

laringoscópio, laringoscópio em aço inox adulto, maca ginecológica, maca transporte hospitalar com grade e rodízios, mesas cirúrgicas ortopédicas, mesas

cirúrgicas, mesa de cabeceira com prateleira interna, mesas de mayo, mesas exame ginecológico, monitor de pressão arterial, monitor de pressão intracraniana,

monitor de sinais vitais/capnógrafo, monitor multiparamétrico, negatoscópios, oftalmoscópio-otoscópio com cabo, óptica rígida, otoscópios,, oxímetros,

perfuradores  ósseos autovclaváveis, poltronas hospitalares reclináveis, serra de gesso, sindesmotomo, sistema de vídeo-endoscopia, sugadores, suportes de soro,

válvulas reguladoras de cilindros, ventiladores pulmonares, videobroncoscópios.

 Ampliação de 8 leitos de terapia intensiva neonatal no Hospital e Maternidade Pública Dona Regina Siqueira Campos;

 Ampliação de 10 leitos cirúrgicos no Hospital e Maternidade Pública Dona Regina Siqueira Campos;

 Ampliação de 10 leitos de terapia intensiva adulta no Hospital Regional Público de Gurupi;

 Ampliação de 10 leitos de terapia intensiva adulta no Hospital Regional Público de Araguaína;

 Ampliação e qualificação de 08 leitos de terapia intensiva adulta no Hospital Geral de Palmas;

 Contratação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulta (cirúrgico e clinico) e neonatal, na rede privada, conforme necessidade;

 Contratação de 05 leitos de UTI adulta na rede privada para atendimento da demanda de neurologia cirúrgica em Palmas;

 Realizado 230.784 consultas médicas em Atenção Especializada (dados parciais até setembro)

 Realizado 24.653 cirurgias nas unidades hospitalares; (dados parciais até setembro)

 Aquisição de equipamentos de informática interligando a rede hospitalar e implantação do sistema MV integrado em 17 unidades hospitalares do

Estado;

 Foram realizadas 152 internações domiciliares (maioria idosos), no Programa de Internação Domiciliar com sede em Palmas;

 Implantação do sistema de gerenciamento de leitos nos hospitais, reduzindo a média de permanência de 12 para 5 dias.

 Realizado em média de 14.329 atendimentos aos usuários nos Centros de Reabilitação de Araguaina, Palmas e Porto Nacional, com atendimentos

em fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, serviço social, psicologia, enfermagem, fonoaudiologia, clínica médica, neurologia, ortopedia e pediatria.

 Foram concedidos a população um total de 6.105 órtese, prótese, bolsas coletoras, meios auxiliares de locomoção e fórmulas nutricionais.



 Distribuição de materiais educativos (referentes ao controle dos cânceres de colo de útero e mama, saber saúde, tabagismo) para as diversas

cidades do Estado incluindo a Capital;

 Implantação do Centro Qualificador de Ginecologistas que qualifica médicos ginecologistas que atuam nas unidades de referência secundária para

diagnóstico e tratamento das lesões precursoras do câncer do colo do útero. Oportunizando a normatização dos protocolos preconizados pelo Instituto Nacional

do Câncer – INCA/MS, bem como qualificar os médicos para abertura de novos serviços.

 Implantação de 2 Ambulatórios de Tratamento e Abordagem ao Fumante (Pugmil e Buriti do Tocantins);

 Realização de 403 inspeções sanitárias (178 em serviços de saúde e de interesse a saúde, 46 em produtos (farmácias de manipulação, indústria de

medicamentos e de saneantes e distribuidoras de medicamentos, correlatos, saneantes e cosméticos) e 179 em estabelecimentos de alimentos (indústrias de

gelados comestíveis e de alimentos dispensados de registro);

 Realização de 169 coletas de produtos alimentícios para análises físico-químicas, microbiológicas e de resíduos de agrotóxicos conforme

Programas de Monitoramento de Alimentos;

 Investigação de 04 surtos de Infecção Hospitalar nos municípios de Palmas e Araguaína e 01 surto de origem alimentar;

 Atendimento de 59 denúncias;

 Analise de 260 projetos arquitetônicos de estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária;

 Realização de 23 ações de intervenção no risco sanitário em parceria com áreas da SESAU e órgãos de atividades afins tais como Sec. Agricultura,

Educação, Meio ambiente, Instituições de Ensino, MP, PROCON, ADTUR dentre outras);

 Implantação em 19 VISA’s municipais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SINAVISA; e para um melhor suporte nas ações já programadas

para 2013 foram adquiridos 02 veículos que estão em fase final de seguro e emplacamento;

 Realização de 84 capacitações com a participação de mais de 1.533 pessoas de 127 municípios;

 Realização de 47 cursos para profissionais da rede de atenção primária.

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, fortalecendo com esta medida as ações da Atenção Básica, entre as quais está o repasse do recurso da Assistência Farmacêutica

Básica, SAMU, Hospitais de Pequeno Porte, Convênio com os Municípios, Insulinodependentes, Leishmaniose Visceral, Saúde Mental.

O Tocantins tem ultrapassado o percentual estabelecido pela Lei 141, de 13 de janeiro de 2012. O Governo continuará a aplicar os recursos próprios

em gastos com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o estabelecido, não medindo esforços para atingir patamares de excelência nas questões

relativas à qualidade de vida e saúde da população tocantinense., sendo aplicados em 2012 na função saúde um montante de R$ 975,6 milhões.

Segurança Pública

Dentre as diversas melhorias obtidas no âmbito da segurança pública no Estado do Tocantins, destacam-se:

No ano de 2012 a Secretaria da Segurança Pública captou recursos junto ao Governo Federal no valor total de R$ 7.617.516,98, envolvendo a

Secretaria Especial de Política Para as Mulheres, Secretaria Nacional de Segurança Pública e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com a formalização dos

convênios vão ser adquiridos nos anos de 2013 e 2014, equipamentos e sistemas de informática, mobiliários, armas, munições, veículos, construção de Delegacia,

cursos, entre outros, para melhor atender os servidores da Segurança Pública, bem como o cidadão que precisa do serviço.

Foram disponibilizados em 2012 treinamentos e capacitação para 332 profissionais de segurança pública, que participaram de cursos em diversas

áreas, entre eles: Aprimoramento em Operações e Cumprimento de Mandados de Auto Risco; Curso de Aperfeiçoamento para Papiloscopista; Curso de

Aperfeiçoamento para Delegados e Agentes de Polícia; Curso para Agentes Penitenciários; Curso de Aperfeiçoamento para Peritos criminais e Capacitação de

servidores para operacionalizar o sistema de Simulador de Tiro, Capacitação em metodologia de Profissiografia e Mapeamento de Competência. Com as

capacitações, a sociedade passa a contar com policiais mais instruídos para agirem de forma mais segura e adequada. Houve também a aquisição de diversos



equipamentos para treinamentos, com maior impacto para o Simulador de Tiro que tem a finalidade de trazer resultados rápidos e eficientes quanto à preparação

do policial, bem como sua capacitação continuada.

Entre as atividades de maior destaque realizadas pela Polícia Técnico-Científica, está o aumento em mais de 50% no número de carteiras de

identidades expedidas em 2012, pelo Instituto de Identificação, comparado ao ano de 2011. Foram emitidos 20.533 laudos periciais pelo Instituto de

Criminalística, e pelo Instituto Médico Legal foram emitidos 18.674 laudos periciais, 265% maior que o ano anterior. Como modernização dos Institutos e Núcleos,

vinculados à Polícia Técnico Científica do Tocantins no ano de 2012, estão: Aquisição de 13 veículos tipo “rabecão” para os Núcleos de Medicina Legal de Palmas,

Augustinópolis, Tocantinópolis, Araguaína, Gurupi, Pedro Afonso, Porto Nacional, Paraíso, Colinas, Guaraí e Natividade; Reforma do Núcleo de Medicina Legal de

Araguaína, com execução em 2012 de 75% da obra; Reforma do Instituto de Identificação em Palmas; Inauguração do 6º Núcleo de Medicina Legal em Paraíso do

Tocantins, com aquisição de uma viatura para transporte de cadáveres, uma viatura para atendimentos administrativos, mesa para atendimentos de necropsia e

equipamentos apropriados para execução de exames médico-legais; Aquisição de licença de uso de software de Digitalização de fichas datiloscópicas dos

prontuários de identificação civil e criminal; Serviço de manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas de informação AFIS; aquisição de equipamento denominado

Fonte de Luz Forense Multiespectral (FLFM) capaz de promover uma maior sensibilidade nos exames de locais de crimes; aquisição de 13 maletas Papiloscópicas a

serem utilizadas em locais de crimes; Aquisição de 20 máquinas fotográficas para o Instituto Médico Legal, Instituto de Genética Forense, Instituto de

Criminalística e Instituto de Identificação; Aquisição de 02 (dois) micro-comparadores balísticos para serem usados nos exames de balística; Aquisição de um

Cromatógrafo Gasoso, utilizado em Laboratório de Toxicologia Forense; Aquisição de Freezer (apropriado para armazenar amostras biológicas) para atender o IML

e Núcleos do Interior; Aquisição de equipamentos permanentes diversos para uso no IML, e seus respectivos núcleos regionais (mesa ginecológica, foco clínico,

maca e outros).

Entre as diversas ações desenvolvidas pela Polícia Judiciária no Tocantins durante o ano de 2012, destaca-se uma redução considerável em 10% de

ocorrências criminais, comparado ao ano de 2011, dentre Boletins de Ocorrências, Termos Circunstanciados, Inquéritos Policiais instaurados, sendo assim uma

meta estabelecida para o ano de 2012, bem como uma conquista alcançada pela Polícia Judiciária.



No intuito de agilizar e modernizar o serviço Policial no Tocantins foi implantado a Delegacia Virtual em abril/2012, onde o cidadão tocantinense pode

registrar Boletins de Ocorrências via internet, consistindo como veículo facilitador, proporcionando um meio mais viável e maior comodidade para o cidadão

registrar boletim de ocorrência de menor relevância, sendo que em 2012 foram registrados o total de 5.000 Boletins de Ocorrências.

Podemos destacar também a modernização como um marco em 2012, do Sistema de Virtualização de Processos – E-PROC/ TJTO, onde a Polícia Civil

realizou o primeiro processo virtual na cidade de Almas, em seguida se expandiu para todo o Estado, sendo o primeiro Estado da Federação a concluir a

implantação.

Foi criada e instalada em 2012 a Delegacia Estadual de Repressão a Conflitos Agrários com atuação estadual, que efetuou 19 prisões em decorrência

de crimes de conflitos agrários, destacando os crimes de furtos e roubos a gado. Onde foi desmantelada uma quadrilha que atuava no Tocantins e em outros

Estados com furtos e roubos a gado, invasões de terra e homicídios.

Foram autuadas e presas 452 pessoas por tráfico de drogas e apreendidos 977 kg de entorpecentes em todo o Estado, o que representou um

aumento em quase 4 vezes a mais, em relação à quantidade de drogas apreendidas em 2011.

Quanto aos Homicídios ocorridos em 2012, tivemos 70% dos casos elucidados, sendo que na Regional de Araguatins (que compreende 15 municípios)

dos 22 homicídios ocorridos nesta regional, 100% dos casos foram solucionados.

Denota-se 682 apreensões de armas brancas e 624 de armas de fogo. Evidenciando também 4.039 prisões e apreensões, entre presos em flagrante,

presos em cumprimento de mandado judicial e adolescentes e crianças apreendidas.

Quanto aos veículos furtados e roubados, observou-se um aumento no numero de recuperação.  Em 2011 foram recuperados 235 veículos e no ano

de 2012, foram recuperados 554 veículos, destacando a “Operação Finan” realizada em Porto Nacional, que culminou no indiciamento de 12 pessoas, através da

Delegacia Especializada na Repressão a Furtos e Roubos de Veículos automotores.



Através do empenho e dedicação das equipes policiais, várias operações foram idealizadas e efetuadas com êxito no ano de 2012, dentre elas

podemos destacar: “Boas Festas”, “Shamash”, “Boca Fechada”, “Harpia”, “Vida II”, “Coca”, “Zumbi”, “Zona Livre”, “Quaresma”, “Pente Fino” e Operação

“Phallaina”. Estas Operações objetivaram combater ao Tráfico de Drogas através de apreensões de entorpecentes e armas, cumprimentos de Mandado de Prisão,

Busca e Apreensão, além de fechar “pontos de drogas”.

A Secretaria de Segurança Pública incinerou durante o ano de 2012 em todo o Estado, com autorização judicial, 367 kg de entorpecentes. Além de

28.400 DVDs e CDs contrafeitos (piratas), provenientes de apreensões realizadas pela Polícia Civil.

Quanto aos roubos e furtos mais relevantes às Agências Bancárias, Caixas Eletrônicos e Casas Lotéricas ocorridos nas cidades de Fortaleza do Tabocão,

Gurupi, Araguaína, Esperantina, Monte do Carmo, Santa Fé do Araguaia, Araguatins, Nova Olinda, Itaguatins e Porto Nacional, através das Ações Policiais foram

todos elucidados com a prisão de 47 pessoas.

No ano de 2012 o helicóptero multimissão da SSP, AS350B3, prefixo PR-SST, voou um total de 327,8 horas, com a finalidade de potencializar suas

atividades tais como: radio-patrulhamento diário na capital, resgate aeromédico, emprego em eventos criminosos críticos (sequestro, roubo a banco, etc.),

participação em operações policiais, apoio aos demais órgãos de Segurança Pública e outros entes governamentais. O Delegado da Polícia Civil, Leonardo Marincek

GARRIDO da Nóbrega, piloto de helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas – CIOPAER, da SSP, foi elevado ao grau de comandante de aeronave, após

cumprir as exigências legais, tornando-se o primeiro comandante de helicóptero de Segurança Pública do Tocantins.

O Sistema Integrado de Operações – SIOP que atende chamadas de emergência, por meio do telefone 190, teve um total de 45.758 atendimentos

registrados em todo o Estado, servindo a comunidade de Palmas, Araguaína e Gurupi. Como melhorias nos serviços foram feitas reformas nos Núcleos de Gurupi e

Araguaína, tornado os serviços do SIOP cada vez mais ágeis e eficientes.

Várias Delegacias na Capital e interior foram reaparelhadas, reformadas e modernizadas, projetos executados tanto com recursos próprios, como

também, com recursos oriundos de convênios com o governo federal, que trouxeram melhoria no atendimento policial à sociedade, com a ampliação de espaços e



melhoria nas condições de serviço dos funcionários, dotando-os dos equipamentos necessários ao pleno desempenho de suas funções. Entre as principais

melhorias estão: Aparelhamento das Delegacias Especializadas no Atendimento a Mulher na capital e interior; Reforma da Delegacia e Cadeia Pública em

Miracema com 70% da obra executada; Aparelhamento da Delegacia Especializada na Repressão a Narcóticos; Ampliação do Sistema Guardião cedido pelo

Ministério Público do Tocantins; Modernização da Delegacia Virtual contemplando a junção dos serviços de furto e perda e denúncias; Modernização do Sistema

de Apoio ao Policial – SIAP; Implantação do sistema Perfil do Profissional de Segurança Pública para atualização dos dados dos servidores.

NATUREZA 2011 2012 vr/%
Homicídios 234 227 -2,99
Mortes a esclarecer 184 189 2,72
Outros crimes resultantes em morte 27 15 -44,44
Roubos seguidos de morte (latrocínio) 8 3 -62,50
Suicídios 62 63 1,61
TOTAL GERAL 515 497 -3,50

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS

CONTRA A PESSOA COM MORTE (TODO ESTADO)

NATUREZA 2011 2012 vr/%
Ameaça 2.938 2.353 -19,91
Lesões corporais (exclusive trânsito) 4.489 3.898 -13,17
Maus tratos a criança 22 29 31,82
Maus tratos a idosos 6 5 -16,67
Outros crimes contra a pessoa sem morte 1.401 1.201 -14,28
Rixa 19 9 -52,63
Tentativa de homicídio 424 435 2,59
TOTAL GERAL 9.299 7.930 -14,72

CONTRA A PESSOA SEM MORTE (TODO ESTADO)

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS



NATUREZA 2011 2012 vr/%
Dano ao patrimônio público 164 241 46,95
Estelionato e outras fraudes 137 91 -33,58
Extrosão mediante sequestro 11 12 9,09
Furto a transeunte 367 341 -7,08
Furto de carga - 8 800,00
Furto de veículo 857 918 7,12
Furto em residência 3.997 3.167 -20,77
Outros crimes contra o patrimônio 2.304 1.890 -17,97
Outros furtos 3.673 2.762 -24,80
Outros roubos 432 310 -28,24
Receptação 92 121 31,52
Roubo a instituição financeira 20 47 135,00
Roubo a ou de veículo de transporte de valores 7 - -100,00
Roubo a transeunte 983 858 -12,72
Roubo com restrição de liberdade da vítima 1 4 300,00
Roubo de carga 4 8 100,00
Roubo de veículo 157 227 44,59
Roubo em estabelecimento comercial ou de serviços 522 569 9,00
Roubo em residência 170 146 -14,12
Roubo em transporte coletivo 6 11 83,33
TOTAL GERAL 13.904 11.731 -15,63

OCORRÊNCIAS CONTRA O PATRIMÔNIO (TODO ESTADO)

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS

NATUREZA 2011 2012 vr/%
Prisões/Apreensões em flagrante 6.653 6.253 -6,01
Veículos recuperados 566 715 26,33
Apreensões de arma de fogo 416 358 -13,94
Apreensões de Entorpecentes (crack, maconha, etc.) 444 401 -9,68
Crimes de trânsito 354 342 -3,39
TOTAL GERAL 8.433 8.069 -4,32

ATIVIDADES DE POLÍCIA E OUTRAS INFORMAÇÕES (TODO ESTADO)

Por fim,  foram investidos R$ 622,4 milhões em segurança pública.



Transporte (Infra-estrutura)

O Governo do Estado chega ao final de 2012 comemorando o resultado da credibilidade junto a instituições financeiras nacionais e internacionais.
Nesse ano foram assinados três grandes contratos de financiamentos para obras de infraestrutura e projetos de outras áreas. Ao todo, somam mais de R$ 1 bilhão
para obras que já estão em execução e outras que serão iniciadas no próximo ano.

No orçamento do Governo do Estado em 2012 e para execução nos próximos anos estão R$ 553 milhões, fruto do contrato com o BNDES – Banco
Nacional de Desenvolvimento, US$ 168 milhões (R$ 336 milhões), assinados com o BBVA- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e US$ 375 milhões (R$ 750 milhões),
financiados pelo Banco Mundial.

Com o dinheiro do BNDES, serão executadas importantes obras, a exemplo do Hospital Geral de Araguaína, balizamento noturno do aeroporto de
Araguaína, aeroporto de Arraias e asfaltamento de vários trechos de rodovias estaduais, todas indispensáveis ao tráfego seguro de pessoas e de cargas por todo o
Estado.

O montante conseguido junto a BBVA será utilizado na construção de 15 pontes - nas cidades de Campos Lindos, Recursolândia, Formoso do Araguaia
e Miracema - e no término da ponte de Barra do Ouro. Além disso, quatro trechos de rodovias devem ser pavimentados. São eles: TO-130, entre Santa Tereza e
Ponte Alta do Tocantins; TO-239, entre Itapiratins e Itacajá; TO-020, entre Recursolândia e Campos Lindos; e TO-425, entre Bielândia e Barra do Ouro.

Já o recurso do Banco Mundial é para PDRIS – Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável, que prevê ações de infraestrutura e
também de melhoria na gestão pública. Além do Banco Mundial, também são parceiros do Governo do Estado nesse programa as prefeituras e as comunidades
beneficiadas com as ações. Em 72 municípios as populações estão indicando trechos de vicinais para receber melhorias como, pontes, bueiros e gabiões que o
Governo do Estado vai executar por meio da Secretaria da Infraestrutura. Depois dessas obras prontas, a prefeitura fica responsável pela manutenção das
mesmas.

Paralelo às obras nas estradas vicinais, com recursos do PDRIS, o Governo do Estado através da Secretaria da Infraestrutura vai executar obras de
recuperação e manutenção das rodovias já asfaltadas e também vai pavimentar nos trechos. Além disso, o programa ainda prevê investimentos na qualificação da
gestão pública estadual e municipais, bem como melhorias em outras áreas, como saúde e educação.

Nesta função foram aplicados R$ 249,2 milhões.



INDICADORES AMBIENTAIS

Gestão Ambiental

Conselho Estadual de Recursos Hídricos

 Realização de 03 Reuniões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH;

 Análise de oitenta e oito (88) solicitações para Cadastro e Habilitação dos representantes da sociedade civil e setores usuários na participação dos

Comitês de Bacias (12 - Rio Manoel Alves, 33 – Formoso do Araguaia e 43 - Entorno do Lago);

 06 Publicações (site da SEMADES) de 73 (setenta e três) Habilitados para concorrer à vaga de representantes da sociedade civil e setores usuários

na participação dos Comitês de Bacias (10 - Rio Manoel Alves, 29 – Formoso do Araguaia e 34 - Entorno do Lago).

Fórum Estadual de Mudanças Climáticas do Tocantins – FEMC/TO

O Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e Biodiversidade foi criado pelo Decreto Estadual nº 3.007, de 18 de abril de 2007.Depois de

seu estabelecimento, passou por dificuldades de dinamização de sua atividade, tendo sido reativado em 11 de maio de 2012, por meio do Decreto-

Lei nº 4.550/2012, adotando o nome de Fórum Estadual de Mudanças Climáticas do Tocantins (FEMC-TO).

O FEMC-TO promoveu:

 3 (três) reuniões ordinárias:

o 1ª reunião ordinária (15 de junho de 2012) para posse dos membros, eleição do vice-presidente e aprovação do regimento interno do Fórum;

o 2ª reunião ordinária (24 de julho de 2012) para atender à Consulta Pública dos Planos Setoriais de Mitigação e de Adaptação em Mudanças

Climáticas, compromisso que o Brasil assumiu em Copenhague durante a COP 15; e

o 3ª reunião ordinária (28 de novembro de 2012) para tratar do calendário e reuniões do Fórum e para discussão e aprovação de uma proposta para

o desenvolvimento das ações para o exercício 2013.



o 1 (uma) reunião extraordinária (03 de outubro de 2012) para dar sua contribuição nas consultas às partes interessadas, para a elaboração do

Relatório de Sustentabilidade – GRI da SEMADES

Articulação e parcerias internacionais

 1ª Missão Oficial Espanha-Tocantins: Conhecer, discutir e preparar protocolos de cooperação (técnica e financeira) com o Governo Espanhol e

empreendimentos da iniciativa privada, nas áreas de Meio Ambiente, Agricultura, Cultura e Artesanato, e também organizar a Missão Oficial de Vossa Excelência

àquele País, ainda este ano, conforme determinado no Ato Governamental nº 519 – DSG, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins n º 3.572. Local:

Espanha – Madrid, Segóvia, Logroño e Cáceres no período de 02 a 10 de Março de 2012.

 2ª Missão Espanha- Tocantins:   Atrair investimentos, firmar protocolos e fortalecer o entrelaçamento dos elevados interesses entre o Estado do

Tocantins e a Nação Espanhola conforme determinado no Ato Governamental nº 1.154 – DSG, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins Espanha –

Madrid n º 3.621 no período de  15 a 27 de Maio de 2012.

 3ª Missão Espanha – Tocantins:  finalidade de avaliar o desenvolvimento dos convênios de cooperação celebrados, no mês de maio do corrente

ano, entre o Estado do Tocantins e a empresa pública espanhola TRAGSA. Espanha – Madrid 25 a 29 de Agosto

 Participação na Reunião Anual da Força Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas – GCF Méxido – San Cristóbal de Las Casas 25 a 28 de

Setembro. O Estado do Tocantins foi aprovado, em setembro de 2012, como membro efetivo do GCF, o que significará avanços para a implementação do

mecanismo de REDD+, que corresponde à redução de emissão de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação florestal, manejo sustentável das

florestas e conservação dos estoques de carbono.



 Participação como convidado especial, sem ônus para o Estado, do Secretário da SEMADES, Divaldo Rezende, no 7º Fórum de Carbono da Ásia em

Bangkok – Tailândia no período de 01 a 12 de Novembro, painel internacional sobre políticas de REDD+ - Redução de Emissão por Desmatamento e Degradação

Florestal, manejo sustentável das florestas e conservação dos estoques de carbono.

Participação do Tocantins na RIO+20.

Tocantins 23 rumo a RIO + 20 - Com o intuito de contribuir com a Conferência RIO + 20, o Governo do Estado através da SEMADES, em

parceria com a UNITINS e o SEBRAE, constituiu um Grupo de Trabalho Interinstitucional, com a responsabilidade de organizar e realizar encontros no

formato de conferências e trabalhos de grupo. Destacamos como maiores resultados deste processo, a formação e participação da Comitiva do

Estado do Tocantins no Encontro do Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Brasileira para a Rio + 20, que aconteceu na cidade de Manaus/AM e

a elaboração, construção e concretização da Carta do Tocantins  para a Conferência RIO +20.

 Mobilização Estadual : 03 Encontros  (Gurupi – Araguaína – Palmas) – participantes (700)

 Mobilização Regional: Manaus (Pacto da Amazônia\Carta dos Governadores - participantes (22); Belo Horizonte (Carta do Cerrado) - participantes (04)

 Conferência no Rio de Janeiro: ESTANDE da AMAZÔNIA no Parque dos Atletas 9 estados (Acre - Amapá – Amazonas – Maranhão – Mato Grosso – Pará –

Rondônia – Roraima - Tocantins)

Articulação Nacional, estadual e municipal

 Projeto Interinstitucional de Educação Ambiental - é uma iniciativa do CAOMA - Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, do Ministério

Público Estadual, em parceria com a SEMADES, NATURATINS, SESAU, SEDUC, DEFESA CIVIL, SANEATINS e CIPAMA, tem por finalidade criar instrumentos

metodológicos capazes de monitorar, avaliar e propor a execução da Política Estadual de Educação Ambiental. Atualmente foram realizadas oficinas para

elaboração dos Relatórios de Avaliação das ações ambientais desenvolvidas, que serão entregues aos novos prefeitos, visando à continuidade das ações propostas

nos Planos de Educação Ambiental Municipais. Foram contemplados 09 municípios;



 Projeto Asas do Jalapão – é uma iniciativa do ICMBio, em cooperação técnica com a JICA e com apoio da SEMADES, NATURATINS, SEDUC e SEPLAN,

com o objetivo de reforçar a conservação dos ecossistemas da região por meio do fortalecimento da integração entre as unidades de conservação federais e

estaduais junto as comunidades do Jalapão, visando contribuir para o aperfeiçoamento dos professores como potenciais editores/multiplicadores em temas

relacionados ao contexto ambiental regional;

 Fortalecimento de parcerias em ações e projetos de controle e combate de incêndios, incluindo o PACQTO - Programa de Controle de Queimadas

do Tocantins - é um programa de ações continuadas realizadas pelo Governo do Estado de Tocantins com o objetivo de reduzir significativamente o número de

ocorrências de incêndios florestais e queimadas descontroladas no Estado. Neste ano de 2012 a Brigada da Comunicação desenvolveu um trabalho que ocasionou

a formulação de uma campanha publicitária educativa, beneficiando 27 municípios com a caravana intitulada “Brigada da Comunicação contra as Queimadas”. A

Brigada levou ações diretas à Capital e demais municípios de risco com o objetivo de engajar a população e transformando-a em agente multiplicador de

conhecimento e de boas práticas no manuseio do fogo para evitar acidentes e incidentes.

Nesta função foram aplicados R$ 30,3 milhões.



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 0 0,00% 0,00% 4.798 0,17% 0,10%

Capacitação 19.824 0,72% 0,40% 12.741 0,46% 0,26%

Encargos Sociais Compulsórios 2.108 0,08% 0,04% 784 0,03% 0,02%

Previdência Social * 81.370 2,96% 1,63% 75.049 2,73% 1,50%

Total - Indicadores sociais internos 103.302 3,76% 2,07% 93.372 3,40% 1,87%

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

Agricultura * 153.679 3,74% 3,08% 39.257 0,95% 0,79%

Assistência Social ** 53.523 1,30% 1,07% 35.681 0,87% 0,71%

Ciência e Tecnologia 15.806 0,38% 0,32% 9.813 0,24% 0,20%

Comércio e Serviços * 12.809 0,31% 0,26% 3.222 0,08% 0,06%

Comunicações * 11.652 0,28% 0,23% 14.633 0,36% 0,29%

Cultura 6.773 0,16% 0,14% 16.479 0,40% 0,33%

Direitos da Cidadania * 71.126 1,73% 1,42% 9.909 0,24% 0,20%

Desporto/Lazer 5.292 0,13% 0,11% 3.993 0,10% 0,08%

Educação * 991.169 24,09% 19,86% 874.982 21,27% 17,53%

Energia 2.133 0,05% 0,04% 3.475 0,08% 0,07%

Habitação 17.559 0,43% 0,35% 11.481 0,28% 0,23%

Industria 4.931 0,12% 0,10% 2.544 0,06% 0,05%

Organização Agrária 502 0,01% 0,01% 4.176 0,10% 0,08%

Saneamento 36.157 0,88% 0,72% 4.865 0,12% 0,10%

Saúde * 975.572 23,71% 19,54% 901.565 21,91% 18,06%

Segurança Pública * 622.416 15,13% 12,47% 589.758 14,34% 11,82%

Trabalho  * 1.431 0,03% 0,03% 1.509 0,04% 0,03%

Transporte (Infra-estrutura) 249.200 6,06% 4,99% 367.151 8,92% 7,36%

Urbanismo 8.780 0,21% 0,18% 8.097 0,20% 0,16%

Total - Indicadores sociais externos 3.240.510 78,77% 64,92% 2.902.590 70,55% 58,15%

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

Gestão Ambiental 30.331 0,74% 0,61% 10.440 0,25% 0,21%

Total dos investimentos em meio ambiente 30.331 0,74% 0,61% 10.440 0,25% 0,21%

5 - Indicadores do Corpo Funcional

Nº de servidores(as) ao final do período

Nº de servidores (as) efetivos ao final do 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: 

34.431 34.333

2012 Valor (Mil reais) 2011 Valor (Mil reais)

4.113.969 3.877.642

4.991.475 4.548.795

2.749.520 2.502.614

2012 2011

50.277 44.013

15.846 8.042

15.917 15.435

27.503 28.852

** 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).

34% 34%

* Destes indicadores foram subtraídos os valores correspondentes às capacitações, tendo em vista estar demonstrado no indicador social interno "capacitação" (2012 e 2011 respectivamente - Previdência Social R$ 93 

mil e 87 mil; Agricultura R$ 589 mil e R$ 491 mil; Assistência Social R$ 151 mil e R$ 64 mil; Comércio e Serviços R$ 2 mil e R$ 52 mil; Comunicações R$ 5 mil e R$ 9 mil; Direitos da Cidadania R$ 28 mil e R$ 90 mil; Educação 

R$ 8.271 mil e R$ 8.508 mil; Habitação R$ 0 mil e 5 mil; Saúde R$ 3.331 mil e R$ 3.022 mil; Segurança Pública R$ 1.466 mil e R$ 240 mil; Trabalho R$ 436 mil e 22 mil; Urbanismo R$ 0 mil e R$ 51 mil; Gestão Ambiental R$ 0 
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