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6.1 BALANÇO SOCIAL 

 

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

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

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

 

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

um dos instrumentos para a tomada de decisão na organização. 

 

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

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

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

  

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

Ambiental. 

 



 
 

       

 
 

 
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 capacitação e 

gerir o PLANSAÚDE e a garagem central do Estado, desenvolveu, em 2013, 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 2013 apresentou a seguinte composição: São no total 42.929 

servidores, sendo 35.553 servidores efetivos e 7.376 servidores exclusivamente comissionados/contratados, desses 4.749 são servidores com 

contratos temporários e 2.627 são servidores exclusivamente comissionados. Temos ainda1.143 servidores efetivos exercendo cargo em comissão 

que corresponde a um percentual de 44% dos cargos comissionados ocupados. 

 

 

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2013 

 
2012 

Nº de servidores (as) ao final do período 42.929 50.277 

Nº de servidores (as) efetivos ao final do período 35.553 34.431 

Nº de servidores (as) comissionados (as) 7.376 15.846 

Nº de servidores (as) acima de 45 anos 15.267 15.917 

Nº de mulheres servidoras públicas estadual 25.843 27.503 

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 39% 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 2013, dentro da Política de 

Fortalecimento de Recursos Humanos, 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) Reajuste de 5,57%, referente à Revisão Geral Anual de 2012, que beneficiou todos os servidores de carreira do Poder Executivo, em 

abril/2013 e com efeito financeiro retroativo à Outubro/2012, no valor mensal de R$ 8.9789.197,77, sendo o custo total do ano de 2013, 

apurado em R$ 155.609.497,35; 

b) Convocação de 917 candidatos do Cadastro de Reserva do Concurso Público dos Profissionais da Saúde e 3.303 candidatos do Quadro 

Geral, perfazendo um total de 4.220 convocados; 

c) Investimentos no valor de R$ 81.823.099,24 referentes ao retroativo, com pagamento em 12 parcelas mensais de R$ 6.818.591,60, em 

relação às Concessões das Progressões Horizontal e Vertical, a todos os quadros de pessoal do poder executivo, beneficiando 14.569 

servidores; 

d) Investimentos no valor de R$ 16.022.350,46, em função da criação dos novos níveis e referências do Quadro Geral, atendendo a 3.432 

servidores; 

e) Investimentos no valor de R$ 34.232.283,36, em função da criação dos novos níveis e referências do PCCS da Saúde, atendendo a 2.861 

servidores; 

f) Criação dos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais de Defesa Agropecuária – ADAPEC, dos Profissionais de 

Análise, Inspeção e Fiscalização Ambiental – NATURATINS e dos Profissionais de Extensão Rural – RURALTINS; 



 
 

       

 
 

g) Criação dos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Policias e Bombeiros Militares; 

h) Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Policiais Civis e do Quadro Próprio de Delegados de Polícia Civil do Estado 

do Tocantins, retirando o dispositivo que limitava à promoção dentro do numero de vagas na Classe; 

i) O Governo manteve a Jornada de Trabalho dos servidores públicos do Tocantins em 6 horas corridas, no horário das 12h30 às 18h30; 

j) Implantação do sistema de Gestão de Recursos Humanos -ERGON. O novo sistema permitirá a interligação, pela internet, entre a Secretaria 

da Administração e as Unidades Setoriais de Recursos Humanos em tempo real; 

k) Implantação de Agendamento Eletrônico de Posse, que facilitou a organização e coordenação das posses do Quadro Geral. 

 

Fortalecimento Institucional 

 

O fortalecimento Institucional e a Reestruturação Organizacional do Poder Executivo, que visa à melhoria da qualidade dos serviços 

oferecidos aos cidadãos, o Governo Estadual, adotou as seguintes medidas: 

 

a) 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, por meio de seu próprio 

Recursos Humanos; 

b) Redução no valor do subsídio mensal de 20% do Vice-Governador, de 10% de Secretário de Estado e de 10% dos demais membros do 

Poder Executivo, com uma economia potencial anual de R$ 2.073.289,93; 

c) Reorganização, remodelagem e redução do quantitativo e do valor remuneratório dos cargos de provimento em comissão e das funções 

comissionadas no âmbito da administração direta e indireta, com uma economia potencial anual de R$ 44.934.702,18; 



 
 

       

 
 

d) Reorganização das atividades do controle interno com a extinção dos núcleos setoriais de controle interno e centralização das atividades na 

Controladoria Geral do Estado; 

e) Reorganização das Assessorias de Comunicação, as quais foram subdivididas em três níveis, conforme o porte do Órgão e a sua área de 

atuação. 

 

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. Além disso, os assistidos do PLANSAÚDE podem ser atendidos em todo o 

território nacional para casos de urgência e emergência. 

 

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. 

 

O Governo do Estado através do Plansaúde vem repassando diretamente a hospitais, clínicas, laboratórios e demais prestadores de 

serviços os recursos financeiros dos serviços prestados ao PLANSAÚDE. 

O PLANSAÚDE atende atualmente aproximadamente 6% da população do Estado, são 87.727 pessoas, sendo 26.150 titulares e 

40.691 dependentes diretos, 16.439 dependentes indiretos, números estes que incluem 3.825 aposentados e 622 pensionistas. 

 



 
 

       

 
 

O Governo Estadual, através do PLANSAÚDE, injeta na economia do Estado cerca de R$ 14.600.000,00 (quatorze milhões e 

seiscentos mil reais) mensais, que correspondem a um montante anual de R$ 175.600.000,00 (cento e setenta e cinco milhões e seiscentos mil 

reais), cumprindo assim o compromisso assumido com a assistência médico-odontológico aos servidores públicos e seus dependentes. 

 

Desde sua implantação, em julho de 2004, o PLANSAÚDE já alcançou números expressivos, com a realização de mais de 13 milhões 

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

cirúrgicos, materiais e medicamentos, entre outros. O PLANSAÚDE realizou 1.812.241 procedimentos em 2013, atingindo uma média mensal de 

151.000 procedimentos, conforme tabela abaixo. 

 

PROCEDIMENTOS/ATENDIMENTOS FREQUÊNCIA 

CONSULTAS 279.967 

EXAMES SIMPLES 893.454 

INTERNAÇÃO 13.316 

MATERIAIS E MEDICAMENTOS 317.839 

ODONTOLOGIA 96.540 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 27.118 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 121.473 

PROCEDIMENTOS SIMPLES 62.534 

TOTAL GERAL  1.812.241 

 

 

 
 
 
 



 
 

       

 
 

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 em 2013 capacitou 3.233(três mil e duzentos e 

trinta e três) servidores. 

 
Para o custeio das atividades de capacitação da Escola de Governo foram investidos aproximadamente R$ 392.000,00 (trezentos e 

noventa e dois mil reais). 

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

Gerencial, Gestão de Pessoas e Gestão para Resultados. 

 

A escola de Governo nos últimos três anos vem alcançando números expressivos na quantidade e qualidade dos cursos oferecidos, 

conforme quadro abaixo. 

 



 
 

       

 
 

 

Em capacitação nos diversos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo foram investidos aproximadamente R$ 18,4 

milhões. 

 

Previdência 
 

Em 2013, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev) se destacou no quesito concessão de benefícios. 

Durante ano, foram concedidas mais de 854 novas aposentadorias, o que representa mais de 85% do volume de benefícios concedidos pelo 

Instituto, sendo que no total, foram concedidos 973  benefícios previdenciários, dentre aposentadorias e pensões aos segurados do Igeprev. 

Números que podem ser destacados como positivos, dentre as várias ações realizadas pelo Instituto.  

 

Outra ação que merece destaque diz respeito a capacitações para os novos servidores que tomaram posse e também para os servidores 

efetivos mais antigos, direcionadas em todas as áreas do Instituto, ao logo de todo o ano. Cada novo servidor que chegou ao Igeprev recebeu uma 

capacitação técnico/administrativa especificamente direcionada às suas necessidades e área de atuação. O que resultou em uma maior integração e 



 
 

       

 
 

resultados positivos dos trabalhos realizados em todos os setores do Órgão, impactando assim diretamente na prestação de serviços dos setores de 

atendimento, concessão de benefícios, dentre outros. 

 

Em 2013, de acordo com Lei nº 2.726, de 06 de junho de 2013, o Igeprev também disponibilizou a lista com os nomes dos 

remanescentes do Estado de Goiás que agora fazem parte do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos e dos Militares do 

Estado do Tocantins (RPPS-TO). A convocação de todos os remanescentes de Goiás foi uma importante ação do Órgão conjuntamente com o 

Governo do Estado, cuja finalidade foi atualizar os dados cadastrais e a situação previdenciária dos servidores. 

 

O Instituto também obteve uma significativa conquista. O Igeprev foi selecionado pelo Ministério da Previdência Social para o Programa 

de Apoio à Modernização da Gestão do Sistema de Previdência – PROPREV II e será beneficiado com o Censo Funcional que consiste na criação e 

manutenção de bases de dados com o propósito de alimentar o histórico funcional do SIPREV/Gestão, com todos os vínculos e movimentações 

funcionais dos servidores, de acordo com o que determina a Lei N° 9.717/1998. 

 

Em junho, os segurados puderam acessar no site, a consulta online aos Benefícios Concedidos e Processos Indeferidos pelo Instituto. 

Uma medida positiva que remete à transparência das ações, no intuito de tornar possível ao segurado mais um mecanismo de consulta, necessário 

a contestação de suas solicitações.  

 



 
 

       

 
 

O Governo do Estado, através do Igeprev iniciou a implantação de novas funcionalidades no Sistema de Gestão Previdenciária que vai 

proporcionar ainda mais agilidade e celeridade para os servidores e segurados. A solução beneficiará também os demais sistemas administrativos 

do Órgão, nas áreas de investimento, atendimento, Recursos Humanos e a digitalização de processos. Além disso, os servidores e segurados do 

Instituto já podem contar com o portal móbile disponibilizado pelo Órgão.  

 

Todas as ações realizadas em 2013 refletem a preocupação do Igeprev em respeitar, facilitar e fazer valer os direitos previdenciários de 

todos os segurados/beneficiários, com transparência e um atendimento de qualidade. 

 

Na função Previdência foram aplicados aproximadamente R$ 60,7 milhões. 

INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS 

 

Agricultura/Pecuária/Desenvolvimento Agrário 

 

Durante o exercício de 2013, as ações que mais se destacaram foram o desempenho da Feira de Tecnologia Agropecuária – Agrotins; 

apoio e realização de eventos agropecuários; apoio as Associações e Cooperativas; Incentivo a adoção de tecnologias de Baixa Emissão de 

Carbono na Agropecuária, dentre outras. Com maiores detalhes, apresentamos as realizações que envolvem o setor: 

 

Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização 

 

 Formalização e celebração de convênios (Emendas Parlamentares) com sindicatos rurais, associações e prefeituras do Estado do 

Tocantins, em apoio à realização de Exposições Agropecuárias, em 56 municípios, a saber: Abreulândia, Aliança, Almas, Alvorada, Araguacema, 

Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema, Arraias, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Campos Lindos, Cariri, Chapada da Natividade, Colinas do 

Tocantins, Colméia, Cristalândia, Dianópolis, Divinópolis, Dois Irmãos, Dueré, Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Fortaleza do Tabocão, 

Fortaleza do Tabocão, Guaraí, Gurupi, Jaú, Lagoa da Confusão, Marianópolis, Marianópolis, Miracema, Miranorte, Monte do Carmo, Monte Santo, 



 
 

       

 
 

Muricilândia, Natividade, Nova Olinda, Palmas, Palmerópolis, Paraíso do Tocantins, Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Pequizeiro, Pium, Ponte Alta do 

Bom Jesus, Porto Nacional, Rio Sono, Santa Maria, Taguatinga, Tocantinópolis e Xambioá. 

 

 A realização da 13ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária – Agrotins beneficiou um público de 73.167 participantes entre 

produtores rurais, técnicos, pesquisadores, empresários rurais, professores, alunos e visitantes. A Feira contou com 469 expositores em 

atendimento ao público visitante e, 462 palestras e clínicas tecnológicas, nas quais participaram um total de 16.887 pessoas. Além disso, a Agrotins 

propiciou um volume de propostas de negócios realizados o equivalente a R$ 515.431.122,00; Geração de 600 empregos diretos; Movimentação 

econômica de empresas aéreas, restaurantes, hotéis, postos de combustíveis e empresas de serviços em geral em torno de R$ 5.000.000,00 e um 

trabalho de pesquisa mercadológica com expositores e público visitante. O evento beneficiou os 139 municípios de Estado do Tocantins. 

Resultados  

 Expositores: 469 

 Público: 73.167 participantes entre produtores rurais, técnicos, pesquisadores, empresários rurais, professores, alunos e visitantes. 

 Municípios Participantes: 139 

 Pequenos produtores em caravana/Seagro: 1.680 

 Palestras/Clínicas/Dinâmicas/Dias de Campo: 462 

 Público Capacitado: 16.887 participantes. 

 Volume de Propostas de Negócios: R$ 515.431.122,00 

 Movimentação Econômica (setor de transporte, rede hoteleira, restaurantes, bares, postos de combustíveis): R$ 5.000.000,00. 

 Geração de Emprego e montagem do evento: 600 

 

 Nos últimos anos, o Tocantins vem conquistando novas práticas produtivas voltadas para o associativismo e cooperativismo no campo. 

Para incentivar ainda mais as atividades de produção, o Governo do Estado do Tocantins em 2013, por meio de diferentes atividades buscou 

fortalecer os setores agrícola e pecuário, que juntos somam esforços para transformar a economia de milhares de produtores.  



 
 

       

 
 

 

O governo do Tocantins criou a Coordenadoria de Fomento e Fortalecimento ao Cooperativismo e Associativismo Rural para estimular 

essas atividades com projetos e convênios. Em 2013, o departamento realizou 53 diagnósticos em cooperativas cadastradas na Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB-TO). Destas, três atuam com produção de leite, como a Cooperativa Agrícola de Pedro Afonso (Coapa), a 

Cooperativa de Produtores de Gurupi (Coopag) e a Cooperativa Agropecuária Tocantinense de Paraíso (Coopernorte), identificando 74 cooperados. 

O diagnóstico serve de base para adoção de métodos de trabalho que visem estimular o fortalecimento do capital humano e social, proporcionando 

a motivação dos produtores que buscam o aumento da produção leiteira. O Estado possui atualmente, 964 associações e 153 cooperativas de 

produtores rurais. 

 

Houve a capacitação de Agricultores Familiares por meio da viabilização de 40 caravanas de todas as regiões do Estado, 

compreendendo: mobilização, transporte, hospedagem e alimentação de 1.680 agricultores familiares e técnicos para participarem em atividades 

como: palestras técnicas, clínicas tecnológicas, dia de campo, dinâmicas de máquinas e outras desenvolvidas na Feira de Tecnologia Agropecuária - 

AGROTINS/2013. 

 

Foi viabilizada 01 emenda parlamentar para aquisição de 1.126 máquinas e implementos que foram distribuídos pelo Governo do Estado 

aos 139 municípios do Tocantins, por meio do Programa Terra Forte, executado pela Secretaria da Agricultura e Pecuária - Seagro. Além dos kits 

contendo um trator agrícola traçado, uma grade aradora, uma distribuidora de calcário de arrasto e uma plantadora/adubadora, também foram 

adquiridos pulverizadores agrícolas de barras, roçadeiras de arrasto, perfuradores de solo, caminhões trucados e um caminhão toco, que serão 

distribuídos, de acordo com a demanda dos Agricultores Familiares. Serão beneficiadas aproximadamente 21 mil famílias de Agricultores Familiares. 

 

Além da emenda que viabilizou a aquisição dos equipamentos do Programa Terra Forte, várias outras ações foram desenvolvidas por 

meio do Plano ABC, no exercício de 2013, tais como: reuniões técnicas dentro do Estado e de intercâmbio em outros Estados da Federação. O 

Plano ABC-TO foi estruturado junto ao Grupo Gestor no Estado para ser colocado em prática em 2014, bem como as minutas de decreto, portaria e 

regimento interno para regulamentação do projeto. 

 



 
 

       

 
 

Cumpre informar ainda outras ações de relevada importância desenvolvida pela SEAGRO no Estado, tais como: 

 

 Lançamento da Campanha de Melhoramento Genético no município de Colinas do Tocantins, que contou com a participação de 

produtores da região. Na ocasião foram realizadas palestras de sensibilização, com o intuito de divulgação da ação nos municípios de Palmeirópolis, 

Santa Rosa, Silvanópolis e Campos Lindos. 

 

 Sensibilização, mobilização do público alvo e realização de protocolos de Inseminação Artificial em Tempo Fixo nas seguintes regiões: 

Região do Bico do Papagaio: Santa Terezinha, Luzinópolis, Palmeiras, Axixá, Cachoeirinha, São Bento e Araguatins; Região Centro 

Oeste: Caseara, Marianópolis, Miracema, Miranorte, Barrolândia e Pium;  

Região Centro Leste: Santa Rosa. 

Região Sul: Palmeirópolis 

Região Sudeste: Almas. 

Região Norte: Aragominas, Nova Olinda, Palmeirante, Muricilândia, Wanderlândia, Arapoema e Santa Fé.   

Região Central: Porto Nacional, Palmas e Santa Tereza.  

As atividades totalizaram 5.000 protocolos implantados, atendendo 220 produtores, com 266 atendimentos, em 32 municípios. 

 

 Carne - O Tocantins é potencialmente pecuarista, com seus mais de 8 milhões de cabeças de bovinos e vêm  despontando 

economicamente nos segmentos de gado de leite e corte. A produção de carne bovina, por exemplo, é um atrativo importante para impulsionar a 

comercialização, principalmente para exportação. A carne bovina é, hoje, o segundo em volume de vendas ao exterior, atrás apenas da soja. 

 



 
 

       

 
 

Dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, de agosto de 2013, mostram um aumento 

de 21,45% na exportação de carne bovina. Conforme os números, neste ano foram mais de 26.149 toneladas de carne exportada, gerando mais de 

US$ 105,5 milhões em negócios. Dentre os principais importadores da carne bovina tocantinense, estão países como Rússia, China e Espanha. 

 

Fruticultura 

 Realização do Dia de Campo da Cultura do Abacaxi, demonstrando as mais modernas tecnologias a cerca de 200 produtores que 

compareceram.      

 

 Realização de atendimento a 86 produtores de abacaxi e 18 produtores de banana no Projeto Produção Integrada - PI. O projeto visa 

o acompanhamento/monitoramento da Produção Integrada do Abacaxi e da Banana. A PI é a garantia da produção de alimentos seguros à saúde 

do consumidor, associado à elevação da competitividade dos empreendimentos rurais, mediante aperfeiçoamento dos processos produtivos, 

possibilidade de redução dos custos de produção e melhoria da qualidade e segurança dos produtos.      

Em alta no Tocantins, a fruticultura se destaca com a cultura do abacaxi e da banana. Segundo o Departamento de Supervisão de 

Desenvolvimento Vegetal da Seagro, a manutenção da área plantada de abacaxi em conformidade com as orientações repassadas durantes as 

atividades de profissionalização dos produtores e a utilização das técnicas de cultivo de Produção Integrada de Frutas (PIF), pode propiciar melhoria 

significativa na qualidade dos frutos colhidos e no aumento da produtividade. 

 

 Realização do V Simpósio Brasileiro da Cultura do Abacaxi, que ocorreu no mês de outubro, e contou com a presença de nove 

estados produtores. Entre os participantes encontravam-se técnicos, estudantes e produtores da cultura do abacaxi, somando um total de 500 

pessoas, as quais foram beneficiadas com palestras abordando sobre diversos temas relacionados à cultura, além de uma mesa redonda onde se 

discutiu os principais gargalos da cultura no País.   

    



 
 

       

 
 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012 foram colhidos no Tocantins 34.270 toneladas do fruto, 

gerando um valor bruto de produção de R$ 34.918.976,00. Com uma produção de 54 milhões de unidades de abacaxi por ano. O Estado é pioneiro 

e modelo nacional do programa de Produção Integrada de Frutas, na cultura do abacaxi. Os bons resultados do programa no Tocantins, iniciado em 

2004, vêm norteando, inclusive, a produção em outros Estados, como por exemplo, o Pará. Atualmente são quase 90 propriedades participantes do 

PIF Abacaxi, distribuídas em 11 municípios, cuja maioria estão localizados na região Central do Estado. 

 

A banana, por sua vez, teve sua área e produção aumentadas em 2013 e a previsão é de crescimento para 2014. Assim como no 

abacaxi, foi fundamental o apoio governamental, estendendo também para os produtores de banana os preceitos da Produção Integrada. A 

expansão da área cultivada com banana no Estado se deu principalmente nos perímetros hidroagrícolas São João e Manuel Alves. Além dessas 

vantagens, o clima favorável e o mercado em franco crescimento pela demanda por alimentos saudáveis, têm levado os produtores a investirem 

cada vez mais na fruticultura. 

 

Promoção da Produção Animal 

 Palestra sobre Panorama Estadual do Leite, nos municípios de Silvanópolis, Nova Rosalândia, Paraiso do Tocantins e no I Seminário 

da Agricultura Familiar em Santa Rosa, onde foram divulgadas as atividades da Secretaria para o setor de bovinocultura de leite e de melhoramento 

genético dos rebanhos, com objetivo de promover a estruturação da Cadeia Produtiva de Leite. 

 Instalação de 300 unidades do Projeto Balde Cheio em todo o Estado, as quais tem permitido o desenvolvimento da produtividade dos 

rebanhos leiteiros, com o incremento de novas tecnologias e de gerenciamento de propriedades rurais. 

 

 Elaboração de proposta para o Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA, objetivando a aquisição de tanques de resfriamento de 

leite para a Cooperativa Vale do Araguaia, de Araguaina-TO, Cooperativa de Pedro Afonso e Cooperativa de Produtores de Leite de Guarai para 

adequação do produtor à Instrução Normativa Nº 62, de 29 de dezembro de 2011 - aplicável somente ao leite de vaca. 

Muito mais do que criação de bovinos, o Tocantins tem fortalecido a criação de ovinos (ovelhas). Com medidas que beneficiam esta 

cadeia produtiva, o Estado tem presenciado um amplo crescimento. A ovinocultura apresenta um crescimento significativo nos últimos anos, saindo 



 
 

       

 
 

de 89.265 cabeças em 2009 para 127.680 em 2012, o que representa um aumento de 43% no efetivo do rebanho tocantinense. Os municípios com 

maior número de animais são: Formoso do Araguaia e Araguaína, ambos com um rebanho em torno de 11 mil animais.  

As perspectivas para o aumento da produção no Tocantins são positivas, haja vista a implantação de bases físicas e metodológicas 

criadas pela secretaria, em parcerias com instituições federais e estaduais de ensino, focando na formação de novas associações. “Em Barrolândia, 

por exemplo, existe uma associação no sistema de integração para produção, que utiliza técnicas de manejo, visando à rotatividade de pastagens, 

otimizando a alimentação, a procura de empresários na viabilidade de construção de abatedouros específicos para carne de ovinos e caprinos”, 

informa o departamento de Supervisão de Desenvolvimento Animal da Seagro. 

 

 Exposição e Feira de Ovinos e Caprinos que contou com 280 animais PO expostos, e 200 animais comerciais, todos comercializados 

durante a feira, que teve a participação de12 expositores. 

 Realização do Seminário Estadual de Ovinocaprinocultura que contou com a participação de 46 produtores e técnicos. 

 Protocolo de intenções firmado entre a Secretaria da Agricultura e Pecuária, Associação de Criadores de Ovinos de Barrolândia e 

região, objetivando dar apoio ao fortalecimento da Cadeia Produtiva de Ovinos, em que a Seagro, repassará a termo de cessão de uso, 

equipamentos para a constituição de um Núcleo de Melhoramento Genético, que permitirá o avanço do melhoramento do rebanho na região central 

do Estado. 

 

Apicultura 

 

O setor apícola tocantinense desponta como uma grande alternativa de geração de renda para os produtores rurais. Segundo dados da 

supervisão de Desenvolvimento Animal, em 2013 o Estado produziu 260 mil quilos de mel. A tendência é aumentar cada vez mais com as ações de 

desenvolvimento no setor pela Secretaria de Agricultura e Pecuária em parceria com a Federação da Apicultura do Estado do Tocantins - Fetoapi e 

os produtores de mel do Estado. 

 

Esses avanços são estimulados com incentivos em capacitações dos produtores, exposições de produtos e as construções das casas e 

entrepostos de mel em todo o Estado. Para a implantação destes empreendimentos no Estado foi assinado um convênio entre a Fetoapi – 



 
 

       

 
 

Federação da Apicultura do Estado do Tocantins, a Fundação Banco do Brasil e a Secretaria da Agricultura e Pecuária no valor de R$ 1,3 milhão 

para a construção de dez casas de mel e quatro entrepostos em sub-regiões apícolas do Estado.  

 

Durante o exercício de 2013 foi realizado um levantamento da produção de mel no Estado, através do qual se obteve os seguintes 

dados:  

 Região do Bico do Papagaio – produção de 8.226 Kg; 

 Região Sul – produção de 11.400 Kg; 

 Região Norte - produção de 17.053, perfazendo um total de 36.679 Kg. 

Os dados referem-se apenas aos apicultores assistidos pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins – Ruraltins, nas 

regiões citadas.  

 

Conforme mostra o gráfico acima, atualmente, o município que mais produz mel no Tocantins é Nova Olinda, com uma produção de 

12.059kg, sendo responsável por 10% da produção total de mel, em todo Estado. 

 

Inauguração de 10(dez) Casas de Mel e Entrepostos, construídos com recursos da Fundação Banco do Brasil e contrapartida do Estado 

com a consultoria técnica do projeto, a saber: 

1. Inauguração da Casa De Mel em Brejinho De Nazaré – Associação Brejinhense de Apicultura – Atualmente composta de 10 

apicultores.   

2. Inauguração da Casa de Mel em Aliança - APRAT - Atualmente a associação conta com 30 associados, dos quais 15 são apicultores 

ativos.   

3. Inauguração da Casa de Mel em Crixás- ATACAME – Atualmente composta de 20 associados. 

4. Inauguração do Entreposto em Figueirópolis – AAF. 

5. Inauguração da Casa de Mel em Jaú – Atualmente composta de 13 associados. 

6. Inauguração da Casa de Mel em Formoso – APIFORMA 

7. Inauguração da Casa de Mel em Araguaçú - Atualmente composta de 28 associados. 



 
 

       

 
 

8. Inauguração da Casa de Mel em Wanderlândia. 

9. Inauguração da Casa de Mel em Nova Olinda. 

10. Inauguração do Entreposto de Mel em Colinas. 

 

Agroindústria 

Em 2013 foram visitados 130 municípios, nos quais houve a realização de reuniões com gestores municipais, Prefeitos e Secretários 

para instrução/orientação, a respeito da implantação do Serviço de Inspeção Municipal - SIM, nestes municípios.   

As atividades realizadas propiciaram os seguintes resultados: 

 SIM implantado em 12(doze) municípios, a saber:  Aguiarnópolis, Aliança do TO, Araguaçu, Araguatins, Augustinópolis, Barrolândia, 
Brasilândia, Brejinho de Nazaré, Cariri, Colméia, Crixás e Dois Irmãos, ultrapassando a meta física planejada em 20%. 

 SIM em fase de Implantação em 28(vinte e oito) municípios, faltando apenas sancionar a Lei, que já foi criada, o Decreto e a 
contratação de corpo técnico. São eles: Abreulândia, Almas, Angico, Araguacema, Babaçulândia, Bernardo Sayão, Buriti, Chapada de Areia, 
Combinado, Dueré, Esperantina, Fátima, Fortaleza do Tabocão, Goianorte, Itaporã, Juarina, Lagoa do TO, Monte Santo, Oliveira de Fátima, 
Palmeirópolis, Pres.Kennedy, Recursolândia, Riachinho, Rio dos Bois, Santa Tereza, Santa Terezinha, Taguatinga e Tocantinópolis. 

 Municípios com Lei na câmara aguardando votação em 16(dezesseis) municípios: Ananás, Araguanã, Arraias, Cachoeirinha, Couto 
Magalhães, Dianópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Itaguatins, Nova Olinda, Paranã, Pau D’Arco, Pequizeiro, Rio da Conceição e São 
Salvador. 

 

Agricultura familiar 

 

A ação de Apoio e Promoção de eventos da Agricultura familiar visa promover, divulgar e comercializar os produtos e serviços da 

agricultura local, por meio de exposições de artesanatos, comidas típicas, museu da agricultura familiar, danças culturais, e atividades, como 

palestras sobre políticas públicas da agricultura familiar, palestras técnicas, oficinas, cursos, dentre outras, que propiciem aos produtores interação e 

oportunidade de demonstrar e comercializar os seus produtos. Destaca-se: 

 



 
 

       

 
 

A realização dos eventos: Praça da Sociobiodiversidade – Caminhos da Sustentabilidade – Agrotins; V Feira de Alimentação e 

Agricultura Familiar-FEAPA; II Gerarenda em Santa Maria do Tocantins e 1ª Festa da Mangaba de Goianorte, proporcionou a mais de 3000 

agricultores, além dos expositores maior conhecimento e esclarecimento sobre a agricultura familiar, alcançando m valor comercializado 

aproximadamente R$ 500.000,00. 

 

Realização da oficina de Planejamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que contou com a participação de 120 agricultores 

familiares, além dos movimentos sociais organizados, Agentes financeiros, entidades de Assistência Técnica e a presença do Secretário de 

Reordenamento Agrário. A oficina beneficiou o público participante com a promoção de discussões, debates, esclarecimentos, soluções, busca de 

melhorias e acordos para recuperação das Unidades Produtivas do Crédito Fundiário do Estado do Tocantins. 

 

Por meio da ação foi possível constatar que 29 Unidades Produtivas do PNCF contratadas pela linha de financiamento Combate a 

Pobreza Rural no ano de 2013, receberam recurso não reembolsável no valor de R$ 11.201.906,71 para serem aplicados na construção de casas, 

abastecimento de água, aquisição de kit ferramentas, construção de cercas, projeto produtivo e recuperação ambiental. Deste valor Já foram 

aplicados aproximadamente 5.804.318,42 onde foram entregues às famílias 168 casas, 136 cisternas e 1 poço artesiano, 132 kit’s ferramentas, 

construção de 233.950m de cercas de arame liso, gradagem de 20 hectares e aquisição de insumos para projeto produtivo. 

 

Energia 

 

Dentre as ações realizadas este ano pela Coordenadoria de Agroenergia da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), teve 

destaque o levantamento de florestas plantadas realizado pela pasta em parceria com a Universidade Federal do Tocantins.  

 

O estudo, que ainda está sendo finalizado, resultou de visitas de campo a cerca de 300 propriedades rurais, onde foi possível coletar 

dados socioeconômicos, além de avaliar o crescimento do setor e determinar a localização geográfica das florestas plantadas no Estado. 

 



 
 

       

 
 

Dados preliminares do levantamento apresentam uma área de 137 mil hectares de florestas plantadas no Tocantins, das quais 92% 

compreendem florestas de eucalipto, e 3% de seringueiras. A previsão é que, para 2014, a área chegue a 156 mil hectares. O resultado da pesquisa 

foi apresentado durante o Tocantins Florestal, congresso de silvicultura que ocorreu entre os dias 19 e 21 de novembro, e foi organizado pela 

Seagro em parceria com Associação dos Reflorestadores do Tocantins (Aretins) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae). 

 

No setor de biodiesel, foi iniciado um mapeamento de todo o setor, no polo de Santa Rosa em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, a Embrapa e a Unitins. Ao todo serão monitorados 20 municípios. Também foram implantados dois módulos de 

tecnologia, um no assentamento São João e o outro no Centro Agrotecnológico de Palmas, onde serão realizados dias de campo. Segundo os 

responsáveis pelo setor, a previsão é de que o plantio cresça em cerca de 25%, passando de 6.400 hectares na safra 2012/2013 para 7.500 na 

safra 2013/2014. 

 

Projetos de Irrigação  

 

Abacaxi, mamão, goiaba, banana, maracujá, melancia, coco e limão são algumas das frutas produzidas nos projetos de irrigação 

implantados pelo Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), em parceria com o Governo Federal, por meio do 

Ministério da Integração Nacional. Com água disponível o ano todo, cultivar estas culturas virou atividade viável no Tocantins,. 

 

No Polo de Fruticultura Irrigada São João, onde mais de 96% da infraestrutura do sistema de irrigação está instalada, ao todo são cerca 

de cinco mil hectares, dos quais 3.500 são irrigáveis e 1.800 destinados à preservação ambiental. A água, que chega até os lotes pelos canais de 

irrigação, é utilizada pelos produtores para o cultivo de frutíferas e hortifrutigranjeiros. São usados os sistemas de microaspersão e gotejamento. 

 

No total, o Tocantins tem mais de quatro milhões de hectares disponíveis para irrigação.  Parte dessas áreas está localizada dentro dos 

seis projetos hidroagrícolas. O investimento realizado pela Seagro, nesses locais, nos últimos 13 anos, ultrapassa os R$ 750 milhões, sendo 90% de 

recursos do Governo Federal e 10% do Governo Estadual por meio da Seagro.   



 
 

       

 
 

 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Tocantins produziu no ano passado aproximadamente 

de 175 mil toneladas de frutas, contra pouco mais de 40 mil toneladas que eram produzidas no início da década de 1990, conforme estimativa do 

setor de Desenvolvimento Vegetal da Seagro.   

 

Projeto Manuel Alves 

 

Localizado na região Sudeste do Estado, a que mais sofre com a estiagem no Tocantins, o Projeto de Irrigação Manuel Alves, situado 

entre os municípios de Dianópolis e Porto Alegre do Tocantins, já muda também a realidade de centenas de famílias. A partir da disponibilidade de 

água, é possível cultivar uma variedade de espécies, especialmente frutas.  

 

O Projeto Manuel Alves conta com 3.700 hectares, divididos em 199 lotes para pequenos produtores qualificados e outros 14 lotes 

empresariais. A água chega até os lotes através dos sistemas de irrigação por micro aspersão, gotejamento e  aspersão convencional. No âmbito 

econômico e social, o projeto busca condições para a eliminação da pobreza da região, dinamizando a economia com o incremento da renda 

regional e das receitas públicas, viabilizando-se, assim, o acesso da população e a melhoria das condições de vida da população. 

 

Referente ao Contrato Nº. 050/2012 – Serviços de Gestão Integrada da primeira etapa do projeto Manuel Alves – assinado entre o 

Governo do Estado do Tocantins, através da Secretaria da Agricultura e Pecuária – Seagro e a Empresa Planejamento e Engenharia Agrícola LTDA 

- FAHMA, dentro dos serviços de Gestão Integrada está à formação de uma entidade associativa constituída por usuários de lotes da 1° Etapa do 

Projeto Manuel Alves, com objetivo de gerir a administração, operação e a manutenção do Projeto, que em 2013 desempenhou as seguintes 

atividades: 

 

 Acompanhamento Técnico de Produtores  
 
 Realização de 1.419 visitas técnicas a propriedades de pequenos produtores qualificados do Perímetro Irrigado Manuel Alves, com o 

objetivo de prestar assessoramento quanto às técnicas de produção e comercialização. As visitas foram realizadas de acordo com o quadro de 



 
 

       

 
 

visitação técnica mensal, elaborado pela equipe de ATER, onde, são pré-estabelecidas duas visitas técnicas mensais, podendo esse número ser 

superior em função da demanda do produtor. Durante a visita é gerado um documento de acompanhamento técnico com o diagnóstico da 

propriedade e as recomendações técnicas para uma melhor evolução das atividades.  

 

 Apoio à associação dos produtores (as) irrigantes do projeto Manuel Alves 
 

 
 Elaboração e aprovação de projeto Compra com Doação Simultânea da Companhia Nacional de abastecimento – CONAB, no valor 

de R$ 90.344,60. 

 Acompanhamento das entregas de produtos nas instituições beneficiadas pelo Projeto Compra com Doação simultânea. 

 Elaboração e aprovação de Projeto do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, no valor de R$ 2.700,00 na Escola 
Municipal Joaquim Araújo em Porto Alegre do Tocantins.  

 Cadastro da Associação no Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR junto ao Banco do Brasil, como entidade organizadora 
para elaboração de projeto Minha Casa Minha Vida Rural para os pequenos produtores qualificados do Perímetro.  

 Concessão de uma casa de farinha móvel junto a Prefeitura Municipal de Dianópolis.  

 Apoio na elaboração semanal do programa de rádio, A hora do agricultor, apresentado pela presidente e vice-presidente da APIPMA, 
na Rádio Porto Alegre FM.  

 Acompanhamento das reuniões ordinárias e extraordinárias. 

 Treinamentos e capacitações. 

 Elaboração de boletos de mensalidades 
 Apoio na elaboração de eventos da associação (dias das mães, dia dos pais, etc.)  
        

Em fase de implantação, o Programa de Desenvolvimento para a Região Sudoeste do Estado (Prodoeste), no município de Pium, será 

um divisor de águas para a região. Em 2013, o Governo do Estado assinou o contrato e ordem de serviço  para o início dos trabalhos de elaboração 

de projetos executivos da barragem e das elevatórias no Rio Pium, que estão sendo desenvolvidas. Os projetos executivos estão previstos no 

contrato firmado entre Governo do Estado e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em agosto de 2012. O valor total do contrato de 

empréstimo foi no valor de US$ 99 milhões.  

 



 
 

       

 
 

Nesta primeira etapa do projeto, estão previstas as construções de barragens nos rios Pium e Riozinho, contemplando 27 mil hectares, 

ampliando a capacidade produtiva da região das várzeas em duas vezes e meia. Quando finalizado, o Prodoeste irá contemplar 300 mil hectares.  

 

Projeto Gurita  

 

Localizado no município de Itapiratins, no Centro-Norte do Tocantins, em 2004 foram iniciadas as obras de infraestrutura hídrica do 

Projeto Gurita, que foram concluídas somente em 2008. Em 2013, o Governo do Estado concluiu o processo de licitação para a área (Licitação 

006/2012), que abrange 204 hectares. A empresa vencedora que irá explorar através da Concessão de Direito Real de Uso nº 001/2013 por um 

período de 20 anos, já se instalou no local e iniciou os serviços de desmatamento, preparo de solo e calagem, ou seja, incorporação de calcário em 

toda área, onde se dará início a produção de uva, visando à fabricação de suco concentrado. A intenção é abastecer os mercados locais e 

circunvizinhos. As atividades geraram direto e indiretamente 40 empregos. 

 

Projeto Formoso e Sampaio 

 

Na região Sul, no município de Formoso do Araguaia, encontra-se o Projeto Rio Formoso, que passa por processo de revitalização. E, no 

Extremo Norte do Estado se encontra em fase de implantação o Projeto Sampaio, em município que recebe o mesmo nome.  

 

Projeto São João 

 

Realização de um novo arranjo dos lotes do Projeto, extinguindo três (03) lotes empresariais e acrescentando oito (08) lotes de 

pequenos produtores, resultando no aumento do número total de lotes do Projeto, que passou de 361 para 366 lotes. 

 

Com o novo arranjo, as mudanças ocorreram nos setores SJ1, SJ5 e SJ10. No primeiro, houve um aumento de dois (02) lotes de 

pequenos produtores e diminuiu um (01) lote empresarial, no SJ5 houve um aumento de cinco (05) lotes de pequenos produtores e diminuiu um (01) 

lote empresarial, no SJ10 houve um aumento de um (01) lote de pequeno produtor e diminuiu um (01) lote empresarial. Dos 366 lotes do Projeto 



 
 

       

 
 

87,7% estão ocupados, os setores SJ7, SJ8 e SJ9 com 100%; seguidos dos setores SJ6, SJ3, SJ10 e SJ4 com 97,82%; 97,22%; 93,33% e 91,54%, 

respectivamente. E os setores SJ2 e SJ5 com os menores percentuais de ocupação: 57,14% e 60%, respectivamente.  

 

Atualmente 110 lotes de pequenos produtores e 03 lotes empresariais estão com cultivo irrigado, ocupando uma área de 550 hectares. 

Em todos os setores, há vários lotes com plantio apenas para subsistência ou nenhum plantio. Já estão sendo colhidas culturas perenes e 

semiperenes como: goiaba, banana, maracujá, mamão, limão, abacaxi e coco. 

 

Na função agricultura foram aplicados aproximadamente R$ 191,9milhões. 

 

 

Assistência Social/Trabalho 

 

O ano de 2013 foram desenvolvidas com vistas a contribuir para a implementação dos objetivos do Programa Temático Assistência Social - 

Mercado Crédito e Trabalho - 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 2013, as que 

tiveram maior destaque foram:  

 

Proteção Social Básica 

 

 Foram orientados 139 municípios, quanto à execução dos Serviços da Proteção Social Básica, que visa prevenir situações de risco e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários nos Centro de Referencia de Assistência Social CRAS, por meio de visitas técnicas, 

realizações de oficias/ encontros e atendimento na SETAS/PSB. 

 Realização de Oficinas Regionalizadas para Gestores Municipais de Assistência Social em parceria com a diretoria SUAS, para orientações e 

aprimoramento da gestão do Cadastro Único. Estiveram presentes técnicos, conselheiros, e representantes de 127 municípios. 

 Participação de 4 técnicos na 4ª Oficina de Trabalho Regional Inter setorial do PBF – Brasília DF. 



 
 

       

 
 

 Participação de 2 técnicos – Encontro de Trabalho Regional dos Coordenadores Estaduais, Brasília DF. 

 Participação de 1 técnico no “Painel Internacional de discussão sobre inovações recentes nos Programas de Transferência de Renda da 

América Latina”, em Brasília-DF   

 Participação de 3 técnicos na Capacitação de Instrutores em Brasília – DF 

 Participação de 8 técnicos na Capacitação sobre “A Gestão do Cadastro Único e Bolsa Família, em Brasília DF 

 Participação no Ciclo de Debates sobre "Bolsa Família e Educação" em Brasília – DF 

 Participação de 3 técnicos na Celebração dos 10 anos do Bolsa Família - custeados pelo Estado, em Brasília DF. 

 Participação de 2º no Encontro Nacional de Coordenadores do Cadastro Único e Bolsa Família, Brasília DF.  

 Visita in loco conforme cronograma de viagem em 25 municípios - Ação Intersetorial demandada pela Educação para reunião das DRES – 

Diretorias Regional de Ensino, para reforçar o sistema presença, e a Saúde verificar baixo índice de acompanhamento da Saúde nos 

seguintes municípios. 

 Apoio Técnico da SETAS  na Capacitação do Sistema do Cadastro Único Versão 7 – realizado em Palmas custeado pela Caixa Econômica 

Federal, onde foram capacitados os 105 municípios. 

 Capacitação regionalizada sobre o Pacto de Aprimoramento da Gestão, realizada nos municípios-polos de Araguaína, Araguatins, Colinas do 

Tocantins, Gurupi, Natividade e Palmas, atendendo os 139 municípios. 

 Realização de Reunião Técnica com MDS em Palmas com os 9 municípios com experiências exitosas na Gestão do Cadastro Único. 

Araguatins, Carmolândia, Colinas, Couto Magalhaes, Itacajá, Juarina, Natividades, Porto Nacional e Tocantínia.                                                                          

 Repasse financeiro para Associação Beneditinas de Maria Imaculada de Palmas, conforme emenda parlamentar deputado Sandoval Cardoso. 

 Foram entregues neste ano 7.028 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 

 

 Realização de Audiências Públicas de Erradicação do Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem em 13 municípios, realizadas em 

parceria com o FETIPA e FNPETI que disponibilizaram recursos financeiros. 



 
 

       

 
 

 Visita técnica em 17 municípios para continuação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

 Visitas técnicas em 47 municípios sobre a Gestão dos Serviços Tipificados da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 

(CREAS, ILPI Instituições de Acolhimento, Recursos Reordenamento do PETI e outros). 

 Distribuição de material gráfico para os 139 municípios para realizações de mobilizações com o objetivo de refletir sobre a temática do 

trabalho infantil, sua prevenção, suas causas e consequências para crianças e os adolescentes em parceria com Fórum Estadual de 

Erradicação do Trabalho Infantil. 

 Realização de Oficinas na SETAS, mas não foi possível oferecer Coffee Break, Pastas e outros materiais que seriam importantes para 

garantir a qualidade e satisfação dos capacitados, onde foram atendidos 97 municípios e a presença de 291 pessoas.                               

 Realização de 7 Reuniões ampliadas nos municípios de Palmas, Araguaína, Araguatins, Colinas e Paraiso,  abrangendo 137 municípios.Para 

discutir a Regionalização dos Serviços da Proteção Social Especial para a construção do Plano Estadual.         

 Participação de técnico no Encontro Região norte nos dia 27 e 28 Encontro Preparatório para a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil 

que será realizada no Brasil, Belém PA. 

 Participação em Oficina de Apoio Técnico sobre os Serviços da Proteção Social Especial ofertados em Centro Dia e Residências Inclusivas - 

Viver Sem Limites, Brasília DF. 

 Participação de 1 técnico da DPSE em Reunião de Apoio Técnico sobre o reordenamento aos Estados pelo MDS, CIT e CNAS, em Brasília - 

DF.   

 Participação 1 técnica do “Encontro Nacional De Monitoramento E Soco assistencial Do SUAS”, Cujo Tema Central Do Evento  “Os Desafios 

Para A Vigilância Soco assistencial Na Implantação Da NOB SUAS 2012 ” em Brasília DF.  

 Participação em reunião Prefeito de Gurupi, Representante do Ministério Publico do Trabalho e Procurador do Trabalho de Gurupi, que são 

membros do Fórum Tocantinense para prevenção e erradicação do trabalho infantil e promoção da aprendizagem - FETIPA. 

 Realização da campanha do dia 12 de junho Dia do combate e Erradicação do Trabalho Infantil em duas escolas no município de Palmas.  

 Realizações de Oficinas na SETAS/DPSE sobre os Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (CREAS, ILPI 

Instituições de Acolhimento, Recursos e outros abrangendo 101 municípios.  



 
 

       

 
 

 A Diretoria de Proteção Social Especial realizou ação de mobilização e conscientização da sociedade tocantinense para a campanha do dia 

18 de maio de Combate ao Abuso e exploração sexual, através da distribuição de Material Gráfica para os CREAS em 50 municípios do 

Tocantins. 

 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS 

 

 1.111 trabalhadores do SUAS foram capacitados por meio de encontros,  oficinas regionalizadas, participação em eventos nacionais e 

distribuição de material gráficos aos municípios.    

 Participação na 2ª Reunião de apoio técnico à gestão descentralizada do SUAS, em Brasília/DF, Expansões e reordenamentos dos serviços 

e programas socioassistenciais pactuados na Comissão Intergestores Tripartite – CIT, em observância as responsabilidades da União e dos 

Estados, no apoio técnico aos municípios. 

 Participação da Oficina - Reordenamento do SUAS, em Brasília DF. 

 Participação de 8 trabalhadores do SUAS no Congresso Brasileiro de Assistentes  Sociais - CBAS 2013 - Águas de Lindóia – SP. 

 Realização de capacitação de forma regionalizada para Elaboração do Pacto Municipal de Gestão do SUAS com participação de 128  

municípios e 359 técnicos. Dos 139 apenas 12 não estiveram presente: Porto Nacional, Santa Tereza, Fátima, Marianópolis, Campos Lindos, 

Goiatins, Aguiarnópolis, Fortaleza do Tabocão, Itapiratins, Rio da Conceição e Sandolândia. 

 Realização de oficina com a participação dos técnicos da Gestão do Trabalho do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

aos Trabalhadores do SUAS de Ensino Médio e Fundamental da Região Norte, estiveram presentes os estados de Roraima, Acre, Rondônia, 

Amazonas, Tocantins, Pará e Amapá com participação de 150 pessoas. 

 Impressão e distribuição de 1.000 exemplares do Guia Informativo da Assistência Social para Gestores Municipais. 

 Realização de Monitoramento e avaliações em 58 municípios baseado em indicadores de aferição, contextualizadas no desempenho do 

SUAS, quanto ao acesso e à efetividade dos serviços sócio assistenciais ofertados. 

 Participação no Encontro Nacional de Monitoramento e Vigilância Socioassistencial do SUAS - Os Desafios para a Vigilância 

Socioassistencial na Implantação da NOB SUAS 2012.  

 



 
 

       

 
 

Apoio ao Controle Social 

 

 139 Conselhos Municipais de Assistência Social, duas instâncias de controle social e a instância de pactuação, foram fortalecidos, por meio 

de capacitações, assessorias, visitas in loco, reuniões técnicas e oficinas regionalizadas.  

 Apoio técnico e material de apoio aos 139 municípios para realizações das Conferências Municipais de Assistência Social 

 Realização de Oficinas Regionalizadas para os Novos Gestores Municipais de Assistência Social sobre o Controle Social no SUAS , com a 

participação de 127 municípios.  

 CEAS/TO - Participação no Encontro de Gestores Municipais do Trabalho e da Assistência Social com a presença da Presidente do CNAS – 

Luziele Tapajós.  

 CEAS/TO - Participação da entrega de cadeiras de rodas pela Federação das APAES do Tocantins para as APAES – Convênio SETAS. 

 CEAS/TO – Realização do Ciclo de Debate com objetivo de capacitar Conselheiros e Secretários Executivos dos Conselhos Municipais de 

Assistência Social sobre a importância do papel dos Conselhos e atribuições dos Conselheiros contemplando 415 pessoas, dos 139 

municípios apenas Sampaio, Itaguatins, Brejinho de Nazaré e Taipas não participaram.  

 CEAS/TO – Participação de Reunião da Comissão Organizadora da IX Conferência Estadual de Assistência Social. 

 Realização da IX Conferência Estadual de Assistência Social em Palmas com participação dos 139 municípios e a presença de 450 pessoas. 

 

Tocantins sem Fome 

 

 165.000 famílias nos 139 municípios foram beneficiadas com doações de cestas básicas, auxilio funerário, cadeiras de rodas, passagens 

terrestres, filtro de barro, kit gestante, dentre outros materiais necessários às famílias que estão em momentos de fragilidades sociais.  

 O Programa Tocantins Sem Fome foi instituído pela Lei nº 2.526 de 23 de Novembro de 2011, na modalidade de transferência de crédito e 

renda foram beneficiadas 25.500 famílias por meio do Cartão Tocantins Sem Fome nos 139 municípios. 

   

 

 



 
 

       

 
 

Casa de Apoio Vera Lúcia 

 

 Foi realizada a manutenção da casa de Apoio Vera Lucia sediada em Palmas que têm ações direcionadas aos acompanhantes de pessoas 

hospitalizadas no Hospital Geral de Palmas. No exercício de 2013 foram distribuídas 71.768 refeições diárias (café da manhã, almoço e 

jantar), acomodações aos mesmos. 

 1.648 atendimentos diversos como: acompanhamento pedagógico, psicológico e assistente social; trabalhos voluntários com realização de 

cursos de cabeleireiro, manicure, oficinas de artesanato e terapia comunitária; palestra com grupos religiosos e temas de saúde e orientação 

pedagógica; realização de comemorações como o dia das mães, festa Junina, dia das crianças e comemorações dos aniversariantes 

mensais. 

 

Segurança Alimentar e nutricional  

 

 No exercício de 2013 foram capacitadas e monitoradas 695 entidades 79 municípios, quanto à execução do Programa Compra Direta Local 

da Agricultura Familiar – CDLAF. 

 2.469 pessoas foram beneficiadas por meio de capacitações abordando desde o cultivo e os métodos para o uso de plantas medicinais e não 

convencionais 

 Formação de 3.060 multiplicadores - Educação Alimentar e Nutricional e orientações básicas na execução do Programa CDLAF em 92 

municípios. 

 Visita in loco para elaboração de folders e material de divulgação e comunicação do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional para os 

Povos e Comunidades Quilombolas do Tocantins, atendendo o Convênio nº188/2009/SESAN/MDS, nos municípios de Mateiros, Aragominas, 

Brejinho de Nazaré, Arraias, Natividade, Porto Alegre e Santa Tereza. 

 Visita técnica para avaliações antropométrica de crianças e adolescentes de 2 a 16 anos de idade dos programas sociais (federal, Estadual e 

Municipal) e classificação do grau de Insegurança Alimentar e Nutricional nas famílias dos respectivos beneficiários em 10 municípios: Buriti 

do Tocantins, Formoso do Araguaia, Luzinópolis, Alvorada, Chapada de Areia, Pugmil, Aragominas, Lagoa do Tocantins, Santa Tereza e 

Dueré - 1.638 beneficiários foram atendidos. 



 
 

       

 
 

 Apresentação de resultado de Pesquisa realizada em 2012, sobre Segurança Alimentar e Nutricional, para 142 gestores e técnicos nos 

municípios de: Gurupi, Lavandeira, Palmeirópolis, Campos Lindos, Carmolândia e Rio dos Bois. 

 

 

Inclusão Produtiva  

 

 Foram Capacitadas 2.368 famílias nos cursos profissionalizantes de Geração de Renda de Costura Básica I e II, Pintura em Tecido e Arte em 

Retalhos, Panificação, Ponto Russo, Arte em Ornamentação em Frutas e legumes, Serigrafia, bombom de chocolate, arte em vidro, 

Panificação, Bordado em Captonê, Arte em retalhos, depilação, reciclagem em óleo, Cabeleireiros, Elaboração de Projetos, bordados em 

fitas, tortas e salgados, arte em vidros e restauração de móveis em 23 municípios sendo eles: Ananás, Angico, Araguaína, Axixá do 

Tocantins, Bernardo Sayão, Carmolândia, Caseara, Darcinópolis, Dianópolis, Goianorte, Gurupi, Juariana, Lagoa do Tocantins, Lizarda, 

Maurilândia, Monte do Carmo, Muricilândia, Nova Olinda, Palmeirante, Piraquê, Ponte Alta do Tocantins, Porto Nacional e Tocantínia. 

             

 Realização de 13 Feiras do Clube da Troca Solidária nos municípios de Piraquê, Ananás, Wanderlândia, Darcinópolis, Xambioá, Goianorte, 

Nova Olinda, Carmolândia, Bernardo Sayão, Babaçulândia, Palmeirante, Santa Rosa e Angico, beneficiando 2.461 famílias.  

 Mobilização em 13 Regionais que abrange os 139 municípios realizando cadastros dos beneficiários das ações e serviços da SETAS 

totalizando 22.163 cadastros. 

 Realização de Curso - Elaboração de Projetos para 168 membros do Comitê Gestor do Plano Tocantins Sem Miséria e equipe técnica dos 

municípios 

 Participação no 1º Seminário Nacional da SENAES/PRÓ-CATADOR: Articulação de Entidades Parceiras, mês de julho em Brasília DF. 

 Participação em Encontro Nacional com entidades Parceiras, conforme chamada pública 002/2011, mês setembro em Brasília DF. 

 Participação no 1º Seminário Regional das Regiões Norte e Nordeste Projeto Pró-Catador, mês de outubro em Salvador BA. 

 Repasse financeiro para Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Emenda Parlamentar do deputado Manoel Queiroz. 

 

 



 
 

       

 
 

Sine 

 

 Foram atendidos 204.716 trabalhadores nos núcleos do SINE nos municípios de Aguiarnópolis, Almas, Araguaína, Araguatins, Dianópolis, 

Guaraí, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Pedro Afonso.  

 48.095 pessoas habilitados ao beneficio de seguro desemprego; 

  O número de Carteiras de Trabalho emitidas nos núcleos do SINE obteve um total de 19.984. 

 Foram colocados no mercado de trabalho por meio das agencias do SINE em Palmas, Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, 

Paraíso do Tocantins e Porto Nacional 14.182 trabalhadores. 

 Realização de Cursos nos Núcleos do SINE nos municípios de Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi e Palmas, beneficiando 

1.754 pessoas. 

 Foram fortalecidos os Conselhos Municipais do Trabalho nos municípios de Porto Nacional e Gurupi, por meio de recurso da Ação 

Manutenção da Rede de Atendimento do SINE. 

 Foram implantados os Conselhos Municipais do Trabalho nos municípios de Porto Nacional e Gurupi, por meio de visitas técnicas por meio 

de recurso da Ação Manutenção da Rede de Atendimento do SINE.  

 Implantação do SINE Especial em Araguaína e Gurupi. 

 Acordo firmado entre o SINE e o INSS com o objetivo de auxiliar a reinserção de beneficiários em programa de reabilitação profissional do 

INSS no mercado de trabalho. Ficou acordado que o SINE irá desenvolver as seguintes atribuições: Realizar cadastramento, análise do 

mercado de trabalho das áreas de interesse do beneficiário, envio de relatórios ao INSS, disponibilização de espaço físico em caso de oferta 

de curso de capacitação, comunicar qualquer intercorrência ao SST do INSS, emitir certificado de conclusão de curso e realizar 

intermediação de mão de obra. 

 Realização de Audiências Públicas em parceria com a Caravana do Norte contra o Trabalho Infantil, nos seguintes municípios: Araguatins, 

Aragominas, Colinas, Guaraí, Paraíso, Porto Nacional, Natividade, Dianópolis, Goiatins e Itapiratins, com participação de 1.590 pessoas. Em 

parceria financeira com a FETIPA.  

 Realização do I Seminário de Promoção do Trabalho Decente no Estado do Tocantins. 



 
 

       

 
 

 Realização de um Encontro Estadual de Gestores Municipais do Trabalho e da Assistência Social, em parceria com a área de Assistência 

Social. 

 Entrega de certificados dos cursos de capacitação profissional em Palmas 

 Comemoração do Dia do Trabalhador - Palmas e Taquaralto. 

 2.115 pessoas foram orientadas sobre saúde, segurança no trabalho e trabalho decente, por meio de oficinas, encontros de gestores e 

palestras. A superação da meta foi possível pelo trabalho em parceria com a área da Assistência Social e outras Ações.  

 

 

Pioneiros Mirins 

 

 Pagamento da BOLSA ESCOLA/CRÉDITO ALIMENTAR, para 25.375 crianças cadastradas no Programa Pioneiros Mirins referente aos 

meses de fevereiro, março e abril de 2013. 

 Pagamento da BOLSA ESCOLA/CRÉDITO ALIMENTAR, para 25.968 crianças cadastradas no Programa Pioneiros Mirins referente aos 

meses de maio, junho e agosto de 2013. 

 Realização de monitoramento nas Unidades Escolares que atendem os beneficiários do Programa Pioneiros em 50 municípios: 

Aguiarnópolis, Aliança do Tocantins, Almas, Alvorada, Angico, Aragominas, Araguaçu, Araguaína, Babaculândia, Barra do Ouro, Chapada da 

Natividade, Campos Lindos, Cariri, Carmolândia, Crixás, Darcinópolis, Dianópolis, Dueré, Figueiropolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,   

Goiatins, Gurupi, Itaguatins, Jaú do Tocantins, Luzinópolis, Maurilândia, Muricilândia, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Jardim, Palmas,  

Palmeirante,  Palmeiras do Tocantins,  Peixe, Pindorama, Porto Alegre,   Rio da Conceição, Sandolândia,  Santa Fé do Araguaia, Santa 

Rosa, Santa Terezinha, São Valério,   Silvanópolis,  Sucupira, Taipas, Talismã, Tocantinópolis e   Wanderlândia.   

 

Nas Funções Assistência Social e Trabalho foram aplicados aproximadamente R$ 49,2 milhões de reais. 

 

 

 



 
 

       

 
 

Juventude/Desporto e Lazer 

 

Em 2012, o terreno foi preparado para o início de um trabalho de capacitação profissional de jovens de localidades com baixos índices 

de empregabilidade juvenil. Já em 2013, espaços públicos destinados à inclusão digital e a cursos de qualificação foram instalados. De inicio, foram 

inaugurados 20 telecentros BR em 19 municípios. Ao todo, o convênio firmado com o Ministério das Telecomunicações prevê a instalação de 81 

espaços equipados com 11 computadores, impressora, roteador wirelles, câmera de segurança, mesas, cadeiras, armário, e monitores para a 

supervisão das atividades.  

 

O desafio de oferecer uma profissão ao jovem e inseri-lo no mercado de trabalho foi aceito pelo Governo do Estado e 3.500 

tocantinenses iniciaram suas aulas em 10 cursos de qualificação profissional do Projovem Trabalhador. São 40 municípios beneficiados e todos os 

jovens recebem material didático, uniforme, lanche e uma bolsa-auxílio de R$ 100,00 por mês para frequentar regularmente as aulas. Deste total de 

alunos, o Governo do Tocantins, por meio da Sejuv, irá garantir que 1.000 jovens, após a conclusão dos cursos, sejam inseridos no mercado de 

trabalho, ou seja, mais 1.000 tocantinenses que antes não tinham oportunidade de emprego agora terão graças às capacitações desenvolvidas em 

todas as regiões do Estado. As primeiras turmas irão se formar em abril de 2014. 

 

O trabalho de combate às drogas foi intensificado em 2013 por meio de palestras, apoio a eventos e com ações que incentivem o contato 

dos jovens com Deus. Uma das formas encontradas para isso e que recebeu destaque foi a caravana tocantinense da Jornada Mundial da 

Juventude, apoiada pelo Governo do Estado. Mais de 200 jovens missionários do Tocantins foram para o Rio de Janeiro (RJ) com o objetivo de 

participar de participar do evento e retornar aos seus municípios como multiplicadores dos ensinamentos cristãos.  

 

O grupo foi formado por jovens que, por questões financeiras, não poderiam participar do evento. Eles tiveram a oportunidade de Recber 

os ensinamentos diretamente do Papa Francisco durante sua primeira viagem internacional como líder da igreja Católica.  

 



 
 

       

 
 

Também como forma de combater as drogas, as obras de espaços públicos supervisionados pelo Governo do Estado, tiveram início, 

como o caso do Espaço Jovem Campeão, em Palmas, e os centros esportivos e de atividades sociais de Paraíso, Porto Nacional e Xambioá. Todas 

as obras contam com recursos provenientes de emendas parlamentares e somam R$ 5,9 milhões.  

 

Com o objetivo de ser realizado em várias datas comemorativas, o projeto Sou Jovem, Sou Capaz mostrou à sociedade que mesmo sem 

experiência profissional o cidadão que se especializa em alguma área profissional tem competência para desenvolver um bom serviço. A primeira 

edição do Projeto aconteceu em 2013, em comemoração ao Dia do Trabalho. Mais de 60 estudantes de diversas instituições de Palmas prestaram 

serviços gratuitos para cerca de 420 pessoas nas áreas de saúde, beleza e bem estar. Mais uma vez o Tocantins saiu na frente e reforçou o valor do 

trabalho jovem e a importância de sua inserção no mercado de trabalho.  

A formação da juventude começa na infância. Seguindo esse pensamento a Secretaria da Juventude promoveu nos municípios de 

Palmas e Araguaína uma série de atividades em comemoração ao dia das crianças. Centenas de crianças participaram de brincadeiras, sorteio de 

brindes e receberam lanches.  

 

As ações de voluntariado, tão difundidas e estimuladas em países de primeiro mundo, foram expandidas no Tocantins com a execução 

do programa Mérito Juvenil. Voltado para a formação de lideranças juvenis, as atividades que acontecem com a supervisão do Governo do Estado e 

da Associação Internacional Duque de Edimburgo, envolveram, em 2013, quase 400 jovens. Para isso, foram certificadas nove unidades operativas 

do Mérito em alguns municípios tocantinenses e formados 40 líderes juvenis. As unidades estão servindo de pólos multiplicadores das ações que 

vão desde competições esportivo-culturais a mobilizações de cunho social.  

 

O trabalho continua e as ações desenvolvidas em 2013 irão dar base para um amplo trabalho que será continuado em 2014. O Governo 

do Estado sabe de sua responsabilidade de oferecer totais condições para que o jovem possa ter estímulo, opções de estudo e de se capacitar para 

o mercado de trabalho. Com seriedade e dedicação o Governo irá direcionar a juventude tocantinense para o caminho do sucesso. Tal missão terá 

êxito com a ampliação do número de cursos profissionalizantes, espaços para a inclusão digital, programas e atividades motivacionais, culturais e de 

lazer.  O total de recursos destinados ao desporto e lazer em 2013 foi na ordem de R$ 7,5 milhões. 

 
 



 
 

       

 
 

 
Educação 
 

Durante o ano de 2013 o Governo do Estado investiu na construção de 13 Unidades Escolares, beneficiando 1.433 alunos, sendo 09 

escolas indígenas. Foram ampliadas 60 Unidades Escolares, beneficiando 25.952 alunos e reformadas 19 Unidades Escolares beneficiando 8.359 

alunos. 

 Foram adquiridos os seguintes equipamentos tecnológicos: 2.100 Tablets para premiação aos alunos com bom desempenho no 

SALTO (Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Tocantins); 100 Lousas Digitais para Unidades Escolares Estaduais e 362 Notebooks 

para professores e servidores administrativos. 

     Por meio da Formação Continuada, foram atendidos 11.349 Professores da Educação Básica - (SALTO, proUCA e Bolsas de 

Estudo), representando um investimento no valor de R$ 4.062.293,00 ( Quatro milhões, sessenta mil e duzentos e noventa e três reais). 

 A Formação Continuada de Gestores e Técnicos (Progestão - Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares, 

Manipuladores e Técnicos da alimentação escolar), beneficiou 1.455 servidores. 

 Realizamos a formação Inicial de 3.816 Servidores da Educação nas modalidades Ensino Médio e Licenciatura. 

    Por meio dos programas e projetos: Educação Ambiental, Indígena, Sistema prisional, EJA, Escola de Tempo Integral, Mais 

Educação, Pioneiros Mirins, Projovem Urbano, foram atendidos 124.958 alunos, representando um total de R$47.248.174,00 (quarenta e sete 

milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e quatro reais). 

 

 A realização dos JET’s a nível regional, estadual e nacional, envolveu 120.000 alunos. 

 A Manutenção do Programa de Alimentação Escolar, com atendimento diferenciado para o Ensino Regular, Ensino de Tempo 

Integral, Pioneiros Mirins beneficiou 214.160 alunos. 



 
 

       

 
 

As 549 Unidades Escolares foram atendidas com mobiliários escolares no valor total de R$16.070.000,00 (dezesseis milhões e 

setenta mil reais). 

Com a Manutenção do Transporte Escolar: R$31.562 (trinta e um mil quinhentos e sessenta e dois) alunos atendidos por meio da 

aquisição de 140 ônibus e Vale Transporte.   

Foram repassados R$20.096.564,00 (vinte milhões, noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) a 526 Associações de 

Apoio ao Escolar pelo do Programa Gestão Compartilhada. 

 

O total de recursos destinados à Educação em 2013 foi na ordem de R$ 1,03 bilhão. 

 

 

Ciência e Tecnologia 

 

O Governo do Estado desenvolveu ações direcionadas à geração de emprego, à qualificação da mão de obra e às oportunidades de 

negócios locais entre a administração pública, a iniciativa privada e as instituições de pesquisa. 

Estimulou alianças em prol do desenvolvimento de estudos tecnológicos e científicos, da atração e concretização de investimentos, o 

aumento da competitividade empresarial e a consequente geração de emprego e renda. 

Dessa forma, pode-se concluir que os resultados obtidos frente aos objetivos estratégicos traçados para o exercício de 2013 foram 

satisfatórios para  a gestão, no sentido do cumprimento de suas competências buscando continuamente promover o desenvolvimento econômico do 

Estado. 

Foram realizadas em 2013 seis missões nacionais, 02 missões internacionais na Espanha e Rússia. Em contrapartida o Tocantins 

recebeu, também nos últimos 11 meses, empresários de vários segmentos da China, Japão, Espanha, Rússia, Coréia e Índia. 



 
 

       

 
 

Um avanço para Estado do Tocantins foi a implantação dos Programas REDESIM e Compras Governamentais, A REDESIM -Sistema 

integrar - já está instalado nos municípios de Araguaína e Gurupi, faltando apenas a integração com os órgãos de licenciamento. O programa de 

Compras Governamentais - no valor R$ 1.200.000,00  tem a parceria com o SEBRAE Nacional que visa a captação de recurso para aplicação no 

desenvolvimento das compras governamentais no âmbito estadual de compradores, sendo R$ 240.000,00 - recursos do Governo Estado Tocantins 

e R$ 960.000,00 - recursos do SEBRAE, cursos oferecidos  para servidores do Estado- 1ª turma- 20 servidores-11/2013. Foi firmado convênio com 

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, com o IEL- Instituto Euvaldo Lodi, a FAPT e Governo do Estado para o desenvolvimento do Projeto 

 Tecnova e Programa de Inovação Tecnológica que visa a realização de  contratos de transferências de recursos, criando condições financeiras 

favoráveis para apoiar e consolidar o sistema estadual de inovação, por meio de recursos de subvenção econômica, o investimento total será de R$ 

9,6 milhões, sendo R$ 8,7 milhões em subvenção econômica e contrapartida de R$ 2 milhões, do Governo do Estado. Os recursos já estão 

disponíveis. 

Nas atividades desenvolvidas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDE, através de sua Secretaria Executiva – foram 

aprovadas a concessão de incentivos fiscais a 19 novos empreendimentos industriais, e-commerce, e comércio atacadista de medicamentos, que 

juntas investirão R$ 57.013.483,67  e irão gerar 536 empregos diretos, em diversas regiões do Estado. Concomitantemente, foram vistoriados os 

Distritos Industriais e áreas Empresariais a fim de atualizar as informações sobre os empreendimentos contemplados com terrenos nessas áreas. 

Inovação 

 

O projeto SIBRATEC- Sistema Brasileiro de Tecnologia realizado em parceria com a FINEP, IEL-TO, SENAI-TO e o Governo do Estado 

em 2013 fez 60 prospecção de empresas, sendo gerados 21 diagnósticos e 20 propostas. Destas 17 projetos foram contratados. O projeto visa 

prestar assistência técnica especializada através de extensão tecnológica às empresas do Tocantins objetivando a capacidade das mesmas em 

inovar e competir. 

Pesquisas 

 

Estão sendo aportado mais de R$ 1.600.000,00, na BIONORTE- Rede de Biodiversidade e Tecnologia da Amazônia Legal. A 

BIONORTE visa à formação de recursos humanos em nível de doutorado integrado a toda Amazônia Legal. Em projetos de pesquisas são 



 
 

       

 
 

investidos cerca de R$ 1.000.000,00 em recursos do CNPq e Governo do Estado, já para apoiar e dar suporte ao doutorado a governo e a SUDAM 

investem mais de R$ 600.000,00. 

Com investimentos de R$ 2.000.000,00 a SEDECTI e o CNPq estão solidificando 05 Núcleos de Excelência em Pesquisa- PRONEX- 

responsáveis por manter os pesquisadores nacionalmente reconhecidos no Estado. Além disto, o Programa Primeiros Projetos- PPP continua 

apoiando os recém-doutores financiando e acompanhando o desenvolvimento das Pesquisas no Estado. 

Através do Projeto ESTRUTURANTE, parcerias entre Governo do Estado e a FINEP foram inaugurados 02 (dois) laboratórios de 

pesquisa equipados, sendo um em Palmas e outro em Gurupi no valor de R$ 640.763,93, 01 (um) ônibus para UNITINS e diversos equipamentos 

nacionais e importados para montagem dos laboratórios e pesquisas que servirão para o desenvolvimento de pesquisas na área de plantas do 

cerrado e estudos genéticos. A busca destes laboratórios de pesquisa é buscar de forma integrada com outros grupos a melhoria de condições de 

produtividade em função da Agricultura Familiar. São mais de R$ 8.000,000,00 envolvidos em todo o projeto Construção da Casa de Vegetação. 

Tecnologias Sociais 

Em parceria com a FINEP a SEDECTI está implantando 08 (oito)telecentros rurais, que em conjuntos com o projeto GesteLeite 

desenvolvem ações de transferências de tecnologias à produtores rurais de 08 municípios do Sudoeste do Tocantins. Além deste projeto o 

JALAMEL trabalha produtores de 08 municípios no Jalapão e o Projeto REDE PEIXE com mais 08 municípios do Bico do Papagaio. Além do 

diagnóstico participativo, o projeto vem executando ações de capacitação e aperfeiçoamento da prática auto-gestionária dos processos produtivos. 

 

Na função ciência e tecnologia foram investidos R$ 15,2 milhões. 

 

 

 

 



 
 

       

 
 

Habitação 

 

No ano de 2013, o Governo do Estado, realizou diversas ações sistêmicas, meio, restauradoras, prospectivas e finalistas.  

 

Os convênios firmados, com prazos aditados e com pagamentos efetuados somam mais de R$ 25 milhões investidos em obras em 37 

municípios do Tocantins. Tais convênios possibilitaram a realização de obras nestes municípios como reforma de prédios públicos e incremento da 

infraestrutura urbana. 

Uma conquista do Governo do Tocantins em 2013 foi a aprovação de 48 das cartas consultas apresentadas ao Ministério das Cidades. 

O montante a ser investido nos municípios tocantinenses beneficiados pode chegar a R$ 429,8 milhões. As obras, de pavimentação urbana, 

integram a terceira etapa do PAC 2 – Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. 

 

Somente na capital, já foi iniciada a construção de 1.559 casas e 80 apartamentos, por meio do programa Pró-Moradia, nas quadras T-

22 e T-23, no Taquari, ARSO 131 e ALCNO-33. Além disso, estão em processo licitações para a construção de 625 casas e 960 apartamentos nas 

quadras ARSO 92, ALCNO-43 e T-23, também em Palmas. 

 

O Governo do Estado também realizou em 2013 tomada de conta especial para contratação de nova empresa para reparo nas 884 

unidades habitacionais com problemas construtivos do projeto Quebradeiras de Coco, nos munícipios de Buriti, Carrasco Bonito, Praia Norte, São 

Miguel, Sítio Novo e Axixá, por meio do programa PPI-Favela, com investimento da ordem de R$ 22 milhões. 

 

Um projeto piloto para construção de 350 unidades habitacionais para indígenas, por meio de parcerias entre Estado, municípios e 

outras entidades, com elaboração de projetos executivos de engenharia, regularização de áreas e identificação de demanda também nasceu em 

2013, com perspectiva de investimento de R$ 12.250.000,00 oriundos do programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades. 

 



 
 

       

 
 

Outra ação prospectiva de relevância realizada foi o protocolo do Projeto Meu Viver, junto ao Ministério das Cidades, que prevê 

investimento de R$ 2,2 bilhões do Programa Minha Vida – FAR na construção de 35.000 unidades habitacionais em 75 municípios do Tocantins, 

principalmente na região do Bico do Papagaio, cujo déficit habitacional seria zerado. 

 

Em setembro de 2013 o Governo do Estado promoveu a 5ª edição da Conferência Estadual das Cidades, com foco no tema “Quem 

muda a cidade somos nós: Reforma Urbana Já!” e participação de delegados eleitos nas etapas municipais realizadas ao longo do ano, membros do 

Conselho Estadual das Cidades, movimentos sociais e sociedade civil. O evento teve como objetivo debater as principais demandas do Tocantins e 

definir propostas de políticas públicas de mobilidade urbana e habitação que foram levadas pelos representantes do Estado à 5ª Conferência 

Nacional das Cidades, que aconteceu em Brasília (DF) em novembro deste ano. 

Outras ações pontuais foram executadas , como a pesquisa que definirá o perfil habitacional dos servidores públicos efetivos do Estado. 

O objetivo é levantar a demanda por habitação e, assim, cooptar empreendedores que atendam as necessidades dos servidores. 

 

Na função habitação foram investidos R$ 22,2 milhões. 

 

Saúde 

 

ATENÇÃO À SAÚDE 

 

Principais Avanços 

 

A Secretaria de Estado da Saúde no último ano desempenhou uma função importantíssima na organização, implantação e ampliação de 

ações e serviços de saúde e dentre elas destacamos a organização das Redes de Atenção à Saúde em parceria com o Ministério da Saúde e 

municípios do Estado.   

 



 
 

       

 
 

Destaca-se neste caso a implantação da Rede Cegonha nas Regiões de Saúde de Palmas e Araguaína e sua ampliação para todo o 

Estado, assim como a Rede de Urgência e Emergência aprovadas nas 08 (oito) Regiões de Saúde e a organização da Rede de Atenção 

Psicossocial.  

 

Principais realizações 

 

Promoção das políticas de Atenção Primária para Organização das ações e serviços de saúde. 

 

Adesão do Tocantins ao Programa mais médicos, com reforço de 101 médicos em 51 municípios do Estado. 

O Estado avançou de apenas 4,35% de população coberta pela Estratégia Saúde da Família em 1998 para mais de 90,37% em 2013. 

Um crescimento que tem contribuído para a melhoria dos indicadores de saúde da população. 

O aumento da Estratégia Saúde da Família no Tocantins e a integração das ações de Estado e Municípios melhoraram os indicadores 

de saúde e as condições de vida da população e evitando o ADOECER e MORRER da população. O povo do Tocantins tem vivido mais e melhor. 

Redução das mortes por doenças infecciosas e parasitárias em menores de 01 ano que caíram de 64 em 1990 para menos de 25 por 

ano. Uma queda de mais de 256%.  

 Na Vacinação de menores de 01 ano contra a poliomielite o Estado subiu de apenas 64% em 1992 para mais de 97% no último ano.  

Aumento da expectativa de vida ao nascer subiu de 60,32 em 1991 para 72,56 nos dias atuais.  

 Em 1991 64,42% da população possuíam expectativa de sobrevivência até os 60 anos, nos dias atuais essa probabilidade é de mais de 

86% Fonte: PNUD/Atlas Brasil 2013. 

Ampliação para 442 o número de Equipes de Saúde da família em 2013 contra 429 em 2012 em 134 municípios do Estado.  

Ampliação para 367 Equipes de Saúde bucal em 2013 em 132 municípios. Em 2012 eram 352 ESB em 126 municípios. 

Dentre outras 



 
 

       

 
 

Aparelhamento da Atenção Primária 

 

Foram adquiridos e pagos 1376 aparelhos, sendo: 20 estações de trabalho, 20 nobreaks, 03 veículos caminhonetes modelo pick up, 01 

aparelho de fax, 120 cadeiras odontológicas com refletor com equipo +  unidade auxiliar + mocho, 120 autoclaves , 155 balanças mecânicas 

adulto, 155 balanças mecânicas infantil, 594 réguas antropométricas  e 188 detectores fetais  

 

Modernização de Gestão e Gerência Hospitalar e Ambulatorial Própria 

 

Ampliação e organização  de ações e serviços das Redes de Atenção de Saúde Mental, Urgência e Emergência (leitos de UTI adulto, 

infantil, neonatal e Pronto socorro), Obstétrica, Traumato Ortopedia, Neurocirurgia e Cirurgias Eletivas através da Contratação de: 

 

•  209 profissionais médicos 

•  341 enfermeiros 

•  505 técnicos de enfermagem 

•  51 auxiliares de enfermagem; 

 

Contratação de 23 empresas e prestadores de serviços visando a manutenção das ações e serviços de saúde no que se refere a 

hotelaria, limpeza, higienização, alimentação, manutenção preventiva e predial dentre outros. 

Ampliação junto ao Ministério da Saúde do Teto financeiro de Média e Alta Complexidade do Estado com a incorporação de em R$ 60 

milhões no custeio das ações. E  de mais R$20 milhões não incorporado, baseado em estudo fundamentado em relação a Economia da Saúde e 

dos valores reais de custo das ações e serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar realizada pela Gestão Estadual.  

Manutenção, ampliação e oferta à população dos serviços de pediatria, obstetrícia de risco habitual, obstetrícia de alta complexidade, 

neonatologia, cirurgia bucomaxilo, cardiologia, cirurgia cardíaca, clínica cirúrgica, cirurgia torácica, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, 

endoscopia, ginecologia, hematologia, infectologia, nefrologia, neurocirurgia, oftalmologia, oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica 



 
 

       

 
 

reparatória, pneumologia, psiquiatria, urologia, medicina intensiva adulta e pediátrica, cirurgia vascular, terapia nutricional, anestesia, reumatologia, 

ginecologia e reumatologia distribuídos conforme regionalização e complexidade dos serviços nos 19 hospitais de referencia estadual. 

Ampliação do Serviço de Oftalmologia em todo o Estado com a habilitação de 06 Centros Oftalmológicos para o serviço de Glaucoma 

nos municípios de Porto Nacional, Augustinópolis, Araguaína, Palmas, Gurupi e Dianópolis conforme portaria SAS/MS Nº 920 de 15 de dezembro de 

2011. Estes estabelecimentos irão oferecer serviço na área de oftalmologia, especificamente glaucoma. 

Ampliação dos Serviços de Traumatoortopedia em todo o Estado com a realização de mais de 4.500 cirurgias de média e alta 

complexidade no HRA e HGPP. 

Realização de cerca de 94.220 internações e mais de 5.564.508 procedimentos ambulatórias na Rede Pública Estadual . Em 1988 eram 

apenas 8.139 internações. Fonte: Ministério da Saúde SIA/SIH/SUS) 

Realização de 7.180 cirurgias eletivas até a competência de setembro, com tendência a mais de 10.000 até o final do ano. (fonte: 

Ministério da Saúde SIA/SIH/SUS) 

Realização de 220.393 procedimentos de finalidade diagnóstica (Rx, ultrassom, tomografia e reswsonancia magnética)  até a 

competência de setembro, com tendência a mais de 293 mil até o final do ano. (fonte: Ministério da Saúde SIA/SIH/SUS) 

Realização de mais de 83.186  exames de diagnóstico por imagens e procedimentos cirúrgicos na área de Cirurgia Cardíaca. O HGPP é 

referencia interestadual nos serviços em Hemodinâmica de média e alta complexidade, específicos para exames e cirurgias de angioplastia, 

cateterismo e arteriografia. 

Implantação do Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora do HGPP com a realização de mais de 1.700 procedimentos cirúrgicos.   

Capacitação de mais de 129 profissionais. 

Implantação do Projeto SOS Emergência  

Aquisição e disponibilização de 7 milhões em equipamentos para os Hospitais de Gurupi e Araguaína. 

Aprovação do Projeto de aquisição de 02 Carros de Anestesia e 06 Ventiladores Pulmonares pela Embaixada Japonesa – doação de 

recursos financeiros no valor de R$ 153.000,00. 



 
 

       

 
 

Aquisição de mais de R$ 155 milhões na compra de medicamentos para abastecimentos dos hospitais de referencia estadual.  

Organização e implementação do Serviço de alta complexidade em Realibitação do CEDRAU – TO que é referência na saúde auditiva e 

fonoaudiologia hospitalar com mais de 10 mil atendimentos no ano. 

Fortalecimento do Planejamento Familiar através da implantação do método de ultima geração “Essure”. A ação fez parte do Programa 

de Planejamento Familiar desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) em parceria com os municípios.  

O Estado nos últimos 25 anos saiu de pouco mais de 60 leitos hospitalares para 2.300 leitos SUS de apenas 27 unidades de saúde para 

mais de 482 unidades distribuídas entre atenção e vigilância à saúde.  

 

Aquisição de Serviços de Saúde 

 

Visando a garantia de acesso com qualidade e a manutenção e expansão de ações e serviços que não existem na Rede Própria de 

serviços, foram formalizados 15 (quinze) novos contratos de prestadores privados, com intuito de complementar a assistência à saúde da população 

do Tocantins, a saber: 

 

•  Mamografia para os municípios referenciados de Araguaína;  

•  Patologia clinica p/ pacientes dos Hospitais: Regional de Araguaína, de Doenças Tropicais e de Xambioá e Municípios 

Referenciados; Geral de Palmas, Dona Regina, Infantil, Tia Dedé, Regional de Porto Nacional; Regional de Miracema, Regional de 

Arapoema, Regional de Guaraí e Municípios Referenciados; 

• Unidade de Terapia Intensiva NEONATAL (5 leitos); 

•  Tratamento oftalmológico - com aplicação de Lucentis; 

•  Cirurgia de Aneurisma por Embolização para pacientes do HGP; 

•  Assistência Hospitalar em Psiquiatria destinados aos pacientes do Estado do Tocantins; 

•  Anatomia Patológica e Imunohistoquimica destinado aos pacientes do HGP; 

•  UTI Unidade de Terapia Intensiva Adulto destinado aos pacientes do Estado do Tocantins; 



 
 

       

 
 

• Densitometria Óssea para pacientes do Hospital Regional de Araguaina; 

•  Patologia Clinica para pacientes do Hospital Regional de Gurupi; 

•  UTI Unidade de Terapia Intensiva Terrestre para pacientes do Estado do Tocantins; 

•  Patologia Clinica para os pacientes do Hospital Regional de Augustinópolis e referenciados; 

•  Anatomia Patologica e Citopatologia para pacientes do HRDR, HRA, HRP, Htia Dédé  HRArraias, HRAraguaçú, HRDianópolis. 

 

Reestruturação da Rede de Assistência Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial 

 

Foi instituído e organizado a Coordenação de Arquitetura e Engenharia das Unidades de Saúde, responsável pela elaboração, 

fiscalização e suporte de engenharia na elaboração dos projetos prioritários da gestão, elaborando os Termos de Referencia para licitação das 

principais obras de ampliação dos serviços do Estado visando a organização das Redes de Atenção à Saúde. 

 

Foi viabilizado pelo Governo do Estado o montante de R$ 108 milhões destinados para a área de saúde na estruturação das Unidades 

Hospitalares, 

 

Também foram elaboradas as Licenças Ambientais Prévias para as seguintes unidades hospitalares: 

 

 Para Reformas: Almoxarifado Central – Palmas; Hospital Regional de Alvorada; Hospital Regional de Araguaçú; Hospital Regional de 

Arapoema; Hospital Regional de Arraias; Hospital Regional de Dianópolis; Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos – Palmas; Hospital 

Regional de Guaraí; Hemocentro Coordenador de Palmas; Hemocentro de Augustinópolis; Hospital Regional de Miracema; Oncologia – Araguaína  

 

 Para Reforma e Ampliação: Hospital Regional de Paraíso; Hospital Regional de Pedro Afonso; Hospital Regional de Porto Nacional; 

Hospital Regional de Augustinópolis  

 

 



 
 

       

 
 

 

 Para Construção:  

Hospital Regional de Araguaína (Serão 400 leitos, 60 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 12 salas cirúrgicas. A unidade 

contará ainda com Pronto Socorro para atendimento diário de mais de 150 pessoas, setores de oncologia, de diálise, laboratórios e toda a área 

administrativa.);  

 

Hospital Regional de Gurupi (O HGG terá 200 leitos de internação e 40 leitos de UTI, sendo dez leitos de UTI Pediátrico e 30 leitos 

adultos, centro cirúrgico com sete salas, pronto socorro ampliado e ambulatório com “hospital dia” para realização de pequenos procedimentos que 

necessitam de curtos períodos de internação. O investimento total está na ordem de R$ 71 milhões) 

 

Já estão elaborados os Projetos nas seguintes fases as obras de reestruturação da saúde do Tocantins: 

 

 Já em fase de obras: os Hospitais de Augustinópolis e o HGPP, 

 Já licitadas: Os AME de Augustinópolis, Gurupi, Guaraí, Paraíso e Dianópolis 

 Em fase de licitação: Os AME de Palmas, Araguaína e Porto Nacional  

Promoção do Controle do Câncer de Colo de Útero e Mama 

 

Implantação do Programa Saúde da Mulher, Saúde Cidadã através de 03 (três) Carretas da Saúde com realização até novembro deste 

ano de 18.000 exames de mamografia de rastreamentos, ultrassom de mama e exame de prevenção do câncer de colo de útero em 33 municípios 

de norte a sul do Estado. Até o final do ano serão mais de 25.000 exames realizados. 

Redução em 50% da prevalência de câncer em todo o Estado, caindo  de 2007 a 2012 de 833 para 425 casos de câncer.  

 

 

 

 



 
 

       

 
 

Estruturação da Rede Cegonha 

 

Implantação da 1ª Casa de Gestantes, Bebês e Puérperas (CGBP) do Brasil, habilitada conforme a Portaria nº 1.020, de 2013. A unidade 

é integrada ao Hospital Dona Regina, vai acolher mulheres que tiverem gestação em situação de risco e recém-nascidos que necessitem de 

cuidados especiais, com capacidade para acolhimento de 20 pessoas, entre gestantes, mulheres com recém-nascidos e/ou que acabaram de dar à 

luz.  

Implantação da Rede Cegonha no Estado com incremento financeiro do teto de média e alta complexidade hospitalar de R$ 

7.240.002,07. 

Implantação do Banco de Leito humano no Hospital Regional de Gurupi. 

O Hospital e Maternidade Dona Regina foi uma das seis unidades hospitalares no país selecionadas para se tornarem Centro de Apoio 

às Boas Praticas na Atenção Obstétrica e Neonatal. 

A Maternidade Dona Regina recebeu do Ministério da Saúde o Certificado de EXCELENCIA NA CATEGORIA OURO referente ao Banco 

de Leito humano. 

Redução da Mortalidade Infantil no Estado. A taxa de mortalidade infantil (menores de um ano) caiu no Tocantins de 28,5 mortes por mil 

crianças nascidas vivas, para 20,5 óbitos por mil nascidos vivos. A redução foi de 28,07% nos últimos 10 anos. 

 

Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência do Estado 

Aprovação dos 08 Planos Regionais de Organização da Rede de Urgência e Emergência no Estado com incremento atual de R$ 

7.380.305,94 ao teto financeiro de média e alta complexidade das unidades estaduais. 

No ano foram realizados:  

• 1.590 atendimentos da CRMU de Araguaína; 

•  2.253 atendimentos da CRMU de Gurupi; 

•  3.938 atendimentos da CRMU de Palmas. 



 
 

       

 
 

Fortalecimento da Rede de Saúde Mental 

 

Organização dos Serviços de Saúde Mental com implantação das Alas da psiquiatria  com  10  leitos no HRA e 10 leitos no HGPP. As 

estruturas contam com 10 leitos, enfermaria, consultório, posto de enfermagem e área de convivência, além de uma equipe multiprofissional formada 

por médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos e assistentes sociais.  

Ampliação da Rede de Atenção Psicossocial em todo o Estado com o aumento da cobertura para 63% da população (quase nivelado à 

cobertura nacional que é de 68%), elevando para 14 o nº de CAPS – Centros de Atenção Psicossocial sendo: 

 03 CAPS tipo AD III (álcool e drogas) – em Palmas, Araguaína e Gurupi; 

 07 CAPS do tipo I - Araguatins, Colinas do Tocantins, Formoso do Araguaia, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Taguatinga e 

Tocantinópolis;  

 04 CAPS do tipo II - Araguaína, Dianópolis, Palmas e Porto Nacional;  

 Também foram implantados um Serviço de Residência Terapêutica no município de Araguatins.  

 

Incremento atual de R$ 1.875.682,83 ao teto financeiro de média e alta complexidade das unidades estaduais que realizam atendimento 

da Rede de Atenção Psicossocial com a realização de 11.229 - Acolhimentos diurnos; 8.578 - Acolhimentos individual; e, 

5.527 - Acolhimentos em grupo. 

 

2. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 Principais Avanços 

O Tocantins vem trabalhando fortemente para reduzir as doenças de relevância epidemiológica e destacamos. 

 14 Núcleos Hospitalar de Epidemiologia 

  100% dos municípios do Tocantins realizaram a Programação das Ações de Vigilância em Saúde 

 78,5% dos Hospitais já possuem o SINAN implantado nos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia 



 
 

       

 
 

O Serviço de Verificação de Óbitos – SVO é o ÚNICO da Região Norte e possui um convênio Internacional com o CDC de Atlanta – USA 

colaborando na pesquisa mundial de doenças de interesse epidemiológico.  

 

Prioridades 

 

Gerenciamento do Risco Sanitário. 

 

Foram inspecionados e/ou monitorados segundo a legislação sanitária vigente  2.215 produtos e serviços públicos ou privados sujeitos à 

vigilância sanitária, levando-se em consideração inspeções e reinspeções; coletas de amostras; análises de projetos arquitetônicos; atividades 

educativas sobre Vigilância Sanitária direcionadas à população e ao setor regulado; vigilâncias sanitárias cadastradas no NOTIVISA, no SNGPC e 

com INFOVISA implantado, programações anuais homologadas pela CIB. 

Graças à Vigilância Sanitária, a Saúde no Tocantins está presente em quase todo lugar: nos supermercados, restaurantes, hotéis, salões 

de beleza, farmácias, farmácias de manipulação, feiras livres, indústria de medicamentos e de saneantes, distribuidoras de medicamentos, 

correlatos, saneantes e cosméticos além de atuar fortemente na vigilância de estabelecimentos de alimentos (indústrias de gelados comestíveis e de 

alimentos dispensados de registro, dentre outros, atuando de forma ostensiva no monitoramento de alimentos e controle da saúde. Onde tem 

Vigilância, “Aqui tem SUS”. 

 

 

Capacitação Profissional em Temas de Vigilância no Âmbito Estadual e Municipal 

 

1.934 servidores municipais e estaduais capacitados em temas relativos à vigilância ambiental, saúde do trabalhador, vigilância 

epidemiológica, vigilância sanitária, área laboratorial, imunização. 

 



 
 

       

 
 

 A Intensificação e fortalecimento das ações de vigilância em Saúde e controle de doenças em todo o Estado tem contribuído para que 

a população Não ADOEÇA.  

 Nos últimos anos o Estado não possui NENHUM CASO DE: 

o SARAMPO desde 1999 não possui nenhum caso de sarampo. Caindo de 1.540 casos em 1990 para 0 em 2012. 

o COQUELUCHE Caiu de 18 casos de Coqueluche em 1999 para 0 até 2012, não possuindo nenhum caso de 2008 

o TÉTANO NEONATAL Caiu de 10 casos de Tétano Neonatal para 0 em 2012. Não tendo nenhum caso desde 2006 

o FEBRE AMARELA Caiu de 16 casos de Febre Amarela em 1999 para 0 em 2012. Não possuindo nenhum caso desde 

2.000. 

o RAIVA HUMANA - Desde 2002 não existe nenhum caso de Raiva humana do Estado.  Isso se deve a forte vigilância 

através da notificação, tratamento nos últimos 05 anos de mais de 31.893 casos e dos altos índices de cobertura de vacinação anti-rábica 

animal com cobertura em todos os anos acima de 87% da meta nacional que é de 80%. 

o DOENÇA DE CHAGAS - O Estado desde 2002 não possui nenhum caso de doença de Chagas  pelo Triatoma 

infestans, tendo sido certificado como zona livre de transmissão vetorial da doença de Chagas.   

o FEBRE MACULOSA - sem ocorrência confirmada da Rickettsia rickettsii no Estado. 

o HANTAVOROSE – Sem nenhuma ocorrência confirmada no Estado 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       

 
 

3. GESTÃO EM SAÚDE  

 

Principais Avanços 

 

 A SESAU–TO adotou medidas em 2013 que visaram a implementação da saúde pública, através de forte Gestão das 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 e Vigilâncias, através da qualificação dos gestores municipais e sua equipe gestora, da 

orientação na elaboração dos Instrumentos de Gestão do SUS, bem como, ampliando e implementando outros serviços de média e alta 

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

 

Prioridades 

 

Planejamento e Gestão do SUS 

 

O Estado do Tocantins teve destaque e representatividade ao ser eleito através da sua Secretária para ocupar a vice-presidência da 

região norte na nova diretoria do CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde, para a gestão 2013\2014. 

Aprovação do Projeto QualiSUS Rede TOPAMA que visa organizar e regular o acesso de usuários que se deslocam para atendimento 

entre os Estados do Tocantins, Para e Maranhão. O Projeto financiado pelo Banco Mundial prevê recursos na ordem de R$ 5 milhões para o Estado 

que está sendo utilizado na aquisição de equipamentos para o HRAu, UNACON do HRA, Hospital Municipal de Araguaína, além de cursos de 

capacitação para fortalecimento da Rede de Urgência e emergência do Estado. 

 



 
 

       

 
 

  O TOPAMA compreende os municípios ao Norte do estado do Tocantins (Região do Bico do Papagaio), Sudeste do Pará e Sudoeste 

do Maranhão. Ao todo serão contemplados 110 municípios – 65 no Tocantins, 22 no Pará e 23 no Maranhão – com população de 2.394.901 

habitantes. 

 

 Seminário de 02 dias para acolhimento dos novos Secretários Municipais de Saúde – mudança de mais 90% dos gestores municipais 

e necessidade de retomada das discussões nas CIRs com a  participação de mais de 130 novos secretários,  36 prefeitos e  250 técnicos das 

SEMUS e da SESAU - TO. 

 

 Foi dada Cooperação técnica aos 139 municípios do estado na elaboração dos Instrumentos de Gestão do SUS através da realização 

de 05 Oficinas de Qualificação da Gestão. Foram 279 Gestores e técnicos municipais capacitados. 

 

 Elaborados 12 “Recomenda SUS” que subsidiam através de relatório técnicos os secretários municipais na condução e elaboração da 

integração dos instrumentos de gestão dos SUS. 

 

Implantação da Economia da Saúde na Diretoria de Projetos que realizou estudo técnico que subsidiou o aumento do teto financeiro 

da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC dos 19 Hospitais Regionais. O setor coordena a elaboração dos Projetos 

prioritários e estratégicos da SESAU relativos aos financiamentos das obras, conduzindo a Gestão para resultados, o Escritório de 

Gerenciamento de Projetos Governamentais e a captação de recursos para investimento como o convênio com a embaixada japonesa, bem 

como o monitoramento e acompanhamento da execução orçamentário-financeira. 

 

 Foram realizadas, através do Núcleo de Articulação interfederativo a coordenação de 80 reuniões das comissões Intergestores 

regional, sendo 56 ordinárias e 24 extraordinárias, um salto na qualificação da gestão do SUS em nosso estado e na promoção da integração da 

regionalização solidária e cooperativa envolvendo mensalmente uma média de 310 gestores e técnicos municipais e estaduais , além do conselho 

estadual de saúde. 



 
 

       

 
 

 Através das reuniões de CIR foi deflagrado o processo de adesão e assinatura do COAP nas 08 regiões de saúde do estado tendo 

sido realizados: 

  Processo de Pactuação dos indicadores de transição Pacto pela Saúde x COAP; 

 Elaboração da RENASES e RENAME; 

 Inicio da elaboração do Mapa da Saúde 

 Elaboração do Planejamento Integrado Regional  através da construção dos instrumentos: análise da situação de saúde (mapa 

da saúde), desenho de redes, construção da PGASS e do Plano de Metas. 

 

Regulação, Controle e Avaliação 

 

 Definição da Nova Programação Pactuada e Integrada da Assistência (PPI). 

 Implantada a Regulação de consultas e exames especializados e a regulação de Leitos de UTI em todo o estado e organização da 

regulação de leitos eletivos. 

 

 Fortalecimento do Controle Social 

 

Realizada a IV Plenária Estadual de Conselhos de Saúde e o I Seminário de Fortalecimento do Controle Social com a participação de 

mais de 600 pessoas entre Conselheiros Municipais de Saúde, Secretários Executivos dos Conselhos Municipais, Secretários Municipais de Saúde 

do Estado, 

 

Educação Permanente 

 

Foram qualificados mais de 1.651 trabalhadores da saúde até agosto de 2013.  

 

 



 
 

       

 
 

Ouvidoria da Saúde 

 

Integração da Ouvidoria do SUS com a Ouvidoria Geral do Estado e escolha do Tocantins como Projeto Piloto em todo Brasil pelo 

Ministério da Saúde para implantar a “Ouvidoria Ativa” do SUS.  

 

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 2013 na função saúde um 

montante de R$ 1,237 bilhão. 

 

 

Segurança Pública 

 

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

 

No ano de 2013 o Governo do Estado captou recursos junto ao Ministério da Justiça no valor total de R$ 4.801.944,17. Com a 

formalização dos convênios vão ser adquiridos nos anos de 2014 e 2015, equipamentos e sistemas de informática, mobiliários, armas, munições, 

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

 

Foram disponibilizados à Secretaria de Segurança Pública recursos do Programa de Modernização do Estado e de sua Infraestrutura 

Econômica e Social - Pró-Estado, no valor de R$ 2.310.000,00, para a implantação da área laboratorial da Divisão de Genética Forense da 

Secretaria da Segurança Pública do Estado do Tocantins, com a aquisição de equipamentos permanentes adequados à realização do exame de 

DNA, projeto em execução. 

 



 
 

       

 
 

Foi encaminhado à Secretaria Especial de Promoção e Atração de Investimentos do Estado do Tocantins, projeto para captação de 

recurso junto ao banco espanhol Bilbao Vizcaya para a reestruturação da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Tocantins, em especial do 

Sistema Integrado de Operações, do Departamento de Estratégia e Inteligência e da Diretoria de Estatística da Polícia Civil do Estado, no valor de 

R$ 41.160.000,00. 

 

Com a União foi firmado Acordo de Cooperação Técnica para aprimoramento das atividades da perícia criminal proposta do quantitativo 

de equipamentos a serem adquiridos diretamente pela SENASP e posteriormente doados à SSP/TO, são eles: 1ª semestre de 2014 – 13 KIT’s para 

análise de vestígios papilares; 01 Microscópio Eletrônico de Varredura; 12 Câmaras Frias (6 cadáveres); 01 Sistema de scaneamento balístico; 01 

Luz Forense;  01 Servidor para instalação CODIS; 2º semestre de 2014 – 01 Analisador seqüenciar de DNA; 01 Equipamento para análise de dados 

de dispositivo móvel; 02 Storage de 50 tera; 02 Duplicador de HD; 14 Kit’s para perícia em local de crime. 

 

Com a finalidade de conduzir o Tocantins na redução efetiva dos índices de violência, o governo do Estado, realizou neste ano vários 

investimentos na segurança pública, como o objetivo e fornecer um melhor atendimento à população do interior e capital do Estado. Várias 

Delegacias 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 os principais investimentos estão: reforma da Delegacia de Polícia Civil e Cadeia Pública em Miracema, obra concluída, o novo 

complexo abriga, em um único prédio, todos os serviços disponibilizados pela Polícia Civil a população de Miracema e mais oito municípios que 

fazem parte da 13ª Regional de Polícia Civil. Além do 1º Distrito Policial e Central de Flagrantes, também estão centralizados no complexo, o núcleo 

de identificação, de criminalística e as Delegacias Especializadas da Mulher e da Criança e do Adolescente. Aparelhamento do Complexo de Polícia 

Civil em Araguaína, inaugurado em 15/03/2013, onde estão instaladas Delegacia Regional de Polícia Civil, as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Delegacias 

Circunscricionais, as especializadas de Atendimento à Mulher, de Proteção à Criança e ao Adolescente e Fazendária; Reaparelhamento das 

Delegacias Especializadas em atendimento à mulher com aquisição de 48 cadeiras, 36 mesas, 36 armários e 72 cadeiras fixas; Aquisição de 

material permanente (mesa ginecológica, mesa de necropsia, foco clínico, entre outros), para Instituto Médico Legal de Dianópolis; Aquisição de 



 
 

       

 
 

mobiliário para atender as unidades de segurança pública na capital e interior do Estado. Reforma da Academia de Polícia Judiciária com 80% da 

obra concluída e reforma do prédio sede da Secretaria de Segurança Pública com 64% da obra concluída. 

 

Foram adquiridas 02 camionetes que serão utilizadas pela Delegacia Especializada na Repressão a Narcóticos, nas ações de combate 

ao tráfico de drogas e a criminalidade em geral; Renovação da frota de veículos, com a locação de 174 veículos, que atende as Delegacias e Polícia 

Técnica na capital e interior do Estado; Aquisição de 06 pick-ups cabine dupla, 4 motos 250cc e 2 veículos tipo Hatch doados pela Força Nacional de 

Segurança – MJ; Aquisição de 04 veículos tipo Hatch para atender a Polícia Técnica Científica, que serão utilizados pelo Instituto de Criminalística, 

Divisão de Genética Forense, Instituto Médico Legal e Instituto de Identificação a fim de fortalecer e dar mais celeridade aos trabalhos desenvolvidos 

pelos servidores dos órgãos. 

 

Início da Implantação de Gerenciamento automatizado dos processos e fluxo dos procedimentos administrativos e operacionais de 

delegacias de polícia civil com abrangência nas unidades da Capital e interior do Tocantins, propiciando a expedição padronizada de documentos, a 

uniformização de rotinas e integração com os demais sistemas existentes na Secretaria da Segurança Pública; Reaparelhamento das Delegacias de 

Polícia Civil e Polícia Técnica com aquisição de 104 Computadores e 100 nobreaks; Reaparelhamento da Delegacia Especializada na Repressão a 

Narcóticos – Denarc de Palmas, com a aquisição de 5 Impressoras, 5 Notebooks, além de um binóculos de alta precisão; Reaparelhamento da 

Delegacia Estadual de Atendimento a Mulher – Deam, da capital e do Interior, com a aquisição de 63 Nobreaks. 

 

Foram disponibilizados em 2013 treinamentos e capacitações para os profissionais de segurança pública, que participaram de cursos em 

diversas áreas, entre eles: Curso de Profissiografia e Mapeamento das Competências dos cargos bases da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros 

Militar, com a participação de 14 policiais civis, 14 policiais militares e 14 policiais bombeiros militar (Delegados e Agentes de Polícia Civil, Soldados 

e Tenentes PM, Soldados e Tenentes BM).  Pesquisa in loco com 775 profissionais da SSP para validação dos instrumentos Profissiográficos; Curso 

de Local de Crime para Profissionais de Segurança Pública – Nível Multiplicador, com 55 participantes, e Curso de Local de Crime para Profissionais 

de Segurança Pública – Nível Operador, com 58 participantes, através de parceria entre a SSP e SENASP/MJ.    

 



 
 

       

 
 

A Polícia Técnica e Científica composta pelos Institutos de Identificação, Criminalística e Médico Legal, tiveram as seguintes atividades 

realizadas no ano de 2013: foram emitidos pelo Instituto de Criminalística, um total de 23.463 laudos periciais, maior 14% comparado ao ano de 

2012, sendo 9.381 atendimentos de ocorrências realizadas em Palmas e 14.082 atendimentos de ocorrências realizadas no interior do Estado, pela 

Divisão de Genética Forense foram emitidos 56 laudos periciais incluindo identificação humana, estupro, paternidade criminal, homicídio entre 

outros. No Instituto Médico Legal foram emitidos 12.905 laudos periciais, sendo em sua maior parte de lesão corporal. O Instituto de Identificação 

expediu 32.842 documentos de identidades, emissão de 19.968 1ª via de RG e 11.168 2ª via de RG, entre outras atividades incluindo 143 

Impressões Latentes reveladas em objetos de locais de crime, 516 Identificações necropapiloscópica no IML e 360 Confecções de Laudos 

Necropapiloscópicos, que tiveram aumento de mais de 21% na quantidade de laudos emitidos se comparado ao ano de 2012. 

 

Entre as diversas ações desenvolvidas pela Polícia Judiciária no Tocantins durante o ano, destaca-se: 51.658 Boletins de Ocorrência 

registrados; 8.337 Termos de Ocorrência Circunstanciados – TCO’s, registrados; 9.463 Inquéritos Policiais instaurados; 6.474 Inquéritos Policiais 

concluídos com autoria definida; 353 Inquéritos Policiais concluídos sem autoria definida.  

No intuito de agilizar e modernizar o serviço Policial no Tocantins, 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, a Delegacia virtual registrou em 2013, 10.666 Boletins de Ocorrências, maior 113% que o registrado em 2012. 

 

Foram presos 164 adultos por tráfico de drogas e apreendidos 1.171 kg de entorpecentes em todo o Estado. Denota-se 676 apreensões 

de armas brancas e 643 de armas de fogo. Evidenciando também 4.319 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, se comparado ao ano de 2012, totalizando em 2013, 609 veículos e 5 cargas localizadas/recuperadas. 

 

Neste ano foram realizadas várias operações policiais deflagradas pelas 13 Delegacias Regionais em todo Estado contra o tráfico de 

drogas e a criminalidade. Ações que resultaram na prisão de centenas de pessoas e na apreensão de  substâncias entorpecentes, armas, munições 

e veículos produto de crimes em vários municípios tocantinenses. O destaque vai para as Operações Shamash, Al Capone; Poseidon; Saúva Negra; 



 
 

       

 
 

Jericó, Dionísio e Caronte, que foram deflagradas em Palmas pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) e resultaram na prisão 

de pessoas envolvidas com o tráfico e na apreensão de substâncias entorpecentes tais como: maconha, cocaína e crack. Por meio das operações; 

“Truque” e “Papa Léguas” realizadas pela 7ª Delegacia Regional na cidade de Colinas do Tocantins, foram apreendidos mais de 200 quilos de 

drogas sendo que aproximadamente 100 pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas, foram apreendidas muitas armas de fogo, 

munição, em torno de 40 veículos e mais de R$ 50 mil, em dinheiro proveniente da venda de drogas. E ainda foi realizada a operação PC 27, 

articulada nacionalmente com a mobilização de 468 policiais, entre delegados, agentes e escrivães de Polícia de todas as 13 Delegacias Regionais, 

a ação tevyge como objetivo o combate do tráfico de drogas, prostituição e ao roubo e furto de veículos.  

No ano de 2013 o helicóptero multimissão da SSP, AS350B3, prefixo PR-SST, voou um total de 401 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.  

A Polícia Comunitária da Secretaria da Segurança Pública, que tem como missão, seguir ações que promovam uma maior integração 

entre comunidade, polícias militar e civil, corpo de bombeiros e demais órgãos do sistema de defesa social e a capacitação desses agentes na 

busca de soluções criativas de caráter preventivo aos problemas de segurança pública do Tocantins, no exercício de 2013, procurou desenvolver em 

suas ações, a filosofia de humanização em busca da paz social, a excelência na prestação das atividades desenvolvidas e transparência nos 

objetivos e metas a serem alcançados. Entre as principais atividades desenvolvidas temos: Houve no ano de 2013 várias atividades de apoio técnico 

aos Conselhos Comunitários de Segurança e Defesa Social através da capacitação de 34 pessoas em Palmas no Programa Crack é possível 

vencer; Curso de Capacitação de 311 Agentes Comunitários de Segurança em Palmas, Araguaína, Rio Sono, e Porto Nacional; Mobilização Social 

junto aos CONSEG de Palmas (Arnos e Taquari), Araguaína, Porto Nacional, Nova Rosalândia e Rio sono com um total de 2.017 pessoas 

atendidas; Reestruturação dos CONSEG’S de Palmas (Arnos e Taquari) e Porto Nacional com 729 pessoas atendidas. Programa Mulher Mais 

Consciente e Apito pela Paz em Palmas e Araguaína, com 640 pessoas atendidas; Foram 256 pessoas atendidas pelo Proerd em Palmas e 

Palestras sobre Drogas e segurança pública com 350 pessoas atendidas em Palmas e Luzimangues. 

 

Por fim,  foram investidos R$ 672,4 milhões em segurança pública. 



 
 

       

 
 

 

Transporte (Infra-estrutura) 

 

Com obras já concluídas e outras que terão andamento em 2014, os investimentos totalizam a ordem de R$ 496.106.600,95. 

 

Foram concluídos em 2013 a pavimentação asfáltica de 371.37 quilômetros com recursos do BNDES e Banco do Brasil, além do 

Governo Federal e do Tesouro Estadual. Trechos abrangendo os municípios de Barrolândia, Pindorama, Ponte Alta do Tocantins, Santa Tereza, 

Novo Acordo, Xambioá, Guaraí, Nazaré, Ipueiras e Palmas. Um investimento total de R$ 390.283.884,02. 

 

Com foco na melhoria da zona rural dos municípios, foi iniciado no mês de junho de 2013 o Programa de Assistência aos Municípios 

(PAM), que está recuperando estradas vicinais em todo o Tocantins. Os 139 municípios receberão os benefícios, sendo que destes até agora 97 já 

foram atendidos e 17 estão em andamento, totalizando 124 municípios compondo as sete macro-regiões do Estado, um total de aproximadamente 8 

mil quilômetros recuperados. 

 

No trecho que liga Recursolândia a Campos Lindos estão em andamento a construção de 13 pontes com tamanhos entre 20, 25, 50 e 

100 metros. O investimento é de aproximadamente R$ 42.207.225,02, com recursos de instituições financeiras internacionais. 

 

Foram concluídas ainda, obras em dois aeroportos do Estado, sendo um no município de Arraias, com construção de pista de pouso de 

decolagem medindo 1.500 x 30 metros, com pavimentação asfáltica e sinalização diurna, o investimento foi de R$ 9.027.585,33. Já em Araguaína 

foram realizadas obras de reforma, implantação e manutenção da sinalização luminosa noturna, o investimento de R$ 1.587.906,58. 

 

 O governo do Estado assinou um convênio com o Exército Brasileiro para reconstrução de 239 km de asfalto no trecho que liga a TO-

040 a TO-110, nas divisas com a Bahia e Goiás, na região sudeste do Tocantins. Serão beneficiados diretamente os municípios de Dianópolis, Novo 

Jardim, Ponte Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado e Novo Alegre. Os recursos são de R$ 38 milhões, oriundos de 

financiamento junto ao Banco do Brasil. 



 
 

       

 
 

 

Pelo Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado Sustentável (PDRIS) voltado para estradas vicinais, já estão sendo realizadas 

obras de artes especiais como construção de pontes de até 30 metros, bueiros, galerias e gabiões, em 10 municípios, com recursos do Banco 

Mundial, na ordem de R$ 15 milhões. Estão em andamento obras em Marianópolis, Caseara, Divinópolis, Araguacema, Abreulândia, Dois Irmãos, 

Miracema e Miranorte, além de Monte Santo e Chapada de Areia que tiveram as obras concluídas no início de dezembro. 

 

Para o ano de 2014 estão previstas obras em todas as sete macro-regiões do Estado, como a reconstrução total do pavimento de cerca 

de 3.056 km de rodovias estaduais já pavimentadas. Sendo que em 1.550 km serão realizadas por meio do PDRIS, contrato CREMA de 

aproximadamente R$ 350 milhões e 1.267 km com os recursos de R$ 165 milhões, de financiamento junto ao Banco do Brasil, além da continuidade 

nos 239 km na região sudeste, fruto do convênio com o Exército Brasileiro. 

 

Com previsão de entrega para 2014 estão em construção a pavimentação de outros seis trechos, somando 612 km, com investimento de 

R$ 508.740.192,90, oriundos de financiamento junto a instituições financeiras internacionais, governo Federal e do Tesouro Estadual. Os trechos 

são na TO-262 entre Silvanópolis e Pindorama, TO-454 entroncamento entre a TO-255 e TO-080, TO-020 em Recursolândia, TO-020 km 78,70 em 

Campos Lindos, TO-239 de Itapiratins a Itacajá e TO-226 do entroncamento da BR-153 a Garimpinho. 

 

Voltado a melhoria da pavimentação urbana dos municípios, será desenvolvido em 2014 o programa Pró-Municípios, que irá reconstruir 

e restaurar a malha viária dos 139 municípios, com investimento de aproximadamente R$ 90 milhões, oriundos de financiamento junto ao Banco do 

Brasil. 

 

Obras do Governo do Estado em Palmas 

 

Ainda em 2013 o Governo do Estado realizou processo licitatório para a execução de serviços de pavimentação asfáltica e drenagem 

pluvial nas quadras 307 Sul, 309 Sul e 407 Sul. O Investimento previsto é de R$ 30 milhões 

 



 
 

       

 
 

Foi realizado também o processo licitatório para contratação de empresa que irá executar serviços de terraplenagem, pavimentação 

asfáltica e drenagem no pátio de estacionamento da sede do Detran, Avenidas ns – 01, entre a LO – 12/LO – 14 e as ruas NS – A, 1 A, 2 A e 3 A da 

quadra 401 Norte com área total de 36.269,74 m². Com recursos do Tesouro Estadual o investimento previsto é de cerca de R$ 1,5 milhões. 

Em sete avenidas que fazem ligação com a marginal das rodovias TO-010 e TO-050 terão seus acessos de ligação às rodovias 

pavimentadas pelo Governo do Estado. Serão mais de 70 mil metros quadrados (71. 200 m²) que contemplarão as seguintes ligações: LO – 04, LO 

– 12, LO – 13, LO – 14, LO – 15, LO – 21 e LO – 25. O Investimento previsto é de R$ 3 milhões. 

Já com recursos de aproximadamente R$ 74 milhões, oriundos de financiamento entre Governo e Caixa Econômica Federal a alça viária 

é uma obra de infraestrutura de grande proporção para Palmas. Com a implantação da pavimentação iniciando na TO-010, próximo ao km 03, 

fazendo o entorno da cidade até a LO-11, serão pavimentados cerca de 474 mil metros quadrados de via, essa nova ligação retirará o grande 

tráfego de carros pesados da região central da cidade. Cerca de 90% da pavimentação será executada com material reforçado, o CBUQ – Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente. A alça passará pelas seguintes quadras: 512 N, 606 N, Setor Santo Amaro, 601 N, 603 N, 607 N, 409 N, 407 N, 307 

N, 207 N, 107 N, 109 N, 111 N, 111S, 109 S, 209 S, 309 S, 311 S, 513 S, 411 S, finalizando na LO-11. 

E já no início de 2014 o Governo do Estado vai iniciar processo licitatório para a execução de serviços de pavimentação asfáltica e 

drenagem pluvial em 34.800 m² da quadra industrial 812 Sul. O investimento aproximado é de R$ 3 milhões. 

 

O Governo do Estado, através da Seinfra, no ano de 2013, com o objetivo de melhorar e modernizar a qualidade dos serviços públicos 

oferecidos à população e de proporcionar um local ideal e com mais conforto aos colaboradores dos serviços públicos, realizou mais de 573.000 m2 

de manutenções e reformas nas Edificações Públicas perfazendo um total de aproximadamente R$ 6.465.194,16. 

 

Nesta função foram aplicados R$ 409 milhões. 

 
 
 



 
 

       

 
 

INDICADORES AMBIENTAIS 
 

Gestão Ambiental 

 

O Governo do Estado, realizou em 2013 diversos eventos com foco no desenvolvimento regional integrado e sustentável, conforme 

abaixo: 

4ª Semana Estadual da Água, com ações educativas e culturais realizada em diversos municípios, para marcar o Dia Mundial da Água (22 de 

março). 

19ª Semana do Meio Ambiente do Tocantins, com ações culturais e educativas em diversos municípios, para marcar o Dia Mundial do Meio 

Ambiente (5 de junho). 

Conferência Regional do Meio Ambiente. Realizada em 9 regionais, teve a participação de mais de 2.500 pessoas, da sociedade civil organizada, 

poder público, iniciativa privada e universidades. Foram apresentadas 200 propostas com objetivo de contribuir para a implementação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Na Conferência Nacional, o Tocantins conseguiu emplacar quatro propostas elaboradas pelos participantes da 

conferência no Estado. 

Encontro de Gestores Municipais de Meio Ambiente. Com a presença de 106 secretários e diretores de meio ambiente, o evento buscou integrar 

os gestores com os projetos e programas desenvolvidos pelos órgãos ambientais do Governo do Tocantins. 

Gincana Ecológica Universitária. Com a participação de nove equipes formada por estudantes do ensino superior e tecnológico de Palmas, com 

objetivo de disseminar as políticas de meio ambiente e de recursos hídricos desenvolvidas pela Secretaria. 

Fórum das Águas do Tocantins, com a participação da sociedade para levantar demandas relacionadas ao uso racional e sustentável dos 

recursos hídricos do Tocantins. 

 

 

 



 
 

       

 
 

Recursos Hídricos 

Revitalização de ipucas degradadas, com o plantio de 10.000 mudas de espécies nativas do cerrado, como o Landi, Canjerana, Carvoeiro, 

Jequitibá, Caraíba, Jacarandá, dentre outras. As ipucas são fragmentos de floresta natural, alagadas sazonalmente, localizadas, no Tocantins, na 

Planície do Médio Araguaia. Os municípios de referência são Lagoa da Confusão, Pium e Formoso do Araguaia. O Projeto de Revitalização das 

Ipucas, financiado pelo Ministério do Meio Ambiente desde 2011, no valor de R$ 300mil, inclui a realização de seminários junto aos proprietários de 

terras e comunidades locais, manutenção de viveiro, plantio e monitoramento das áreas de ipucas selecionadas. Apesar de não haver registros 

oficiais, estima-se que na região haja a ocorrência de mais de 500 ipucas. 

Entrega de 600 barraginhas, para comunidades rurais dos municípios de Paranã e Conceição do Tocantins, localizados na região sudeste do 

Estado, que historicamente sofre a falta de água para atividades produtivas no período de estiagem de cada ano (de abril a novembro). As 

barraginhas são estruturas de contenção de água da chuva, que servem para evitar erosões de estradas vicinais, assoreamento de rios e contribui 

para a recarga dos lençóis freáticos e perenização de rios e nascentes da região. A água armazenada nessas pequenas barragens também serve 

para a irrigação de hortas, pomares e lavouras de pequenas propriedades rurais, além da criação de animais. Cada unidade tem capacidade para 

armazenar até 200mil litros de água da chuva. Foram investidos R$ 585mil do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos para esta ação. 

Realização do Programa Nascente Viva, com a destinação de R$ 900mil para nove entidades da sociedade civil organizada aplicarem em projetos 

de revitalização de nascentes e corpos d’água na bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. Cada entidade recebeu a verba de R$ 100mil, proveniente 

do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos. Os projetos devem englobar iniciativas de manejo, plantio e manutenção de vegetação ciliar no entorno 

das áreas a serem recuperadas, atividades de educação ambiental e ações conservacionistas para evitar erosão, assoreamento, degradação do 

solo e queimadas. 

Instalação da Sala de Situação para monitorar eventos críticos e de 15 estações hidrometeorológicas, por meio de um convênio com a Agência 

Nacional de Águas, no valor de R$ 1,5 milhão. 

 

Programa de Pesquisa em Recursos Hídricos, premiou 10 projetos de pesquisa no Tocantins, no valor de R$ 100mil, para desenvolvimento e 

execução, além de oferecer bolsa de pesquisa para estagiário, no valor de R$ 400,00 mensais, por um período de 2 anos. 

Vem Plantar Comigo. Instalação de viveiros ecopedagógicos em unidades da Associação Amigos do Meio Ambiente do Tocantins (Apae), como 

forma de promover a inclusão sócio-ambiental e estimular a produção de mudas de plantas nativas para utilização em projetos de recomposição da 



 
 

       

 
 

mata ciliar. Em 2013 sete unidades de Apaes foram atendidas pelo projeto: Porto Nacional, Araguaína, Paraíso do Tocantins, Palmas, Fortaleza do 

Tabocão, Aliança do Tocantins e Formoso do Araguaia, com investimento global de R$ 35.000, até o momento. 

 Meio Ambiente 

Queimadas. Destinação de R$ 1,2 milhões para prevenção, combate e controle de queimadas ilegais e incêndios florestais no Tocantins. O recurso 

foi investido em aquisição de veículos e equipamentos, contratação de brigadistas e treinamento de pessoal. Foram entregues três caminhões 

marruás, utilizados para apoiar os combatentes nos Parques Estaduais do Jalapão, do Cantão e do Lajeado. Também foram contratados e 

aparelhados 50 brigadistas, que atuaram em oito municípios: Palmas, Paraíso, Gurupi, Araguaína, Porto Nacional, Talismã, Caseara e Formoso do 

Araguaia. Os brigadistas estaduais foram treinados e acompanhados pelos profissionais da Brigada de Incêndio Florestal da Tragsa, empresa 

pública espanhola de transformação agrária, que possui 30 anos de experiência no combate ao fogo e já foi condecorada pela Cruz Vermelha. 

Realização do Programa Mais Ambiente, de regularização ambiental da propriedade rural no Tocantins. Foram investidos R$ 500mil, do Ministério 

do Meio Ambiente, para capacitação de técnicos da Semades, Naturatins e Ruraltins, aquisição de veículos e equipamentos, além de customização 

do sistema de informação geográfica SigCar, que será utilizado para operacionalização do Cadastro Ambiental Rural, a partir de 2014. 

Construção da sede do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas (Monaf), no valor de R$ 990mil. 

Elaboração do Plano Estadual de Florestas e reformulação da Política Estadual de Florestas, no valor de R$ 1,3 milhões. 

Realização do diagnóstico da situação fundiária das quatro unidades de conservação de proteção integral do Tocantins (Parques Estaduais do 

Jalapão, Cantão e Lajeado, e Monumento Natural das Árvores Fossilizadas), e de mais três unidades que estão em fase de criação: Monumento 

Natural Serra da Cangalha, Parque Estadual Águas de Paranã e UC Vale do Rio Palmeiras. 

 

Nesta função foram aplicados R$ 36,1 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% 0 0,00% 0,00%

Capacitação 18.420 0,58% 0,35% 19.824 0,63% 0,37%

Encargos Sociais Compulsórios 1.974 0,06% 0,04% 2.108 0,07% 0,04%

Previdência Social * 60.677 1,92% 1,14% 81.370 2,57% 1,53%

Total - Indicadores sociais internos 81.071 2,56% 1,52% 103.302 3,26% 1,94%

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

Agricultura * 191.856 4,22% 3,60% 153.679 3,38% 2,89%

Assistência Social ** 46.914 1,03% 0,88% 53.523 1,18% 1,01%

Ciência e Tecnologia 15.211 0,33% 0,29% 15.806 0,35% 0,30%

Comércio e Serviços * 13.140 0,29% 0,25% 12.809 0,28% 0,24%

Comunicações * 10.794 0,24% 0,20% 11.652 0,26% 0,22%

Cultura 6.286 0,14% 0,12% 6.773 0,15% 0,13%

Direitos da Cidadania * 80.262 1,77% 1,51% 71.126 1,57% 1,34%

Desporto/Lazer 7.544 0,17% 0,14% 5.292 0,12% 0,10%

Educação * 1.032.820 22,74% 19,40% 991.169 21,82% 18,62%

Energia 2.878 0,06% 0,05% 2.133 0,05% 0,04%

Habitação 22.218 0,49% 0,42% 17.559 0,39% 0,33%

Industria 7.167 0,16% 0,13% 4.931 0,11% 0,09%

Organização Agrária 387 0,01% 0,01% 502 0,01% 0,01%

Saneamento 45.182 0,99% 0,85% 36.157 0,80% 0,68%

Saúde * 1.237.712 27,25% 23,25% 975.572 21,48% 18,33%

Segurança Pública * 672.452 14,81% 12,63% 622.416 13,70% 11,69%

Trabalho  * 2.332 0,05% 0,04% 1.431 0,03% 0,03%

Transporte (Infra-estrutura) 409.033 9,01% 7,68% 249.200 5,49% 4,68%

Urbanismo 1.211 0,03% 0,02% 8.780 0,19% 0,16%

Total - Indicadores sociais externos 3.805.399 83,78% 71,48% 3.240.510 71,35% 60,87%

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

Gestão Ambiental 36.175 0,80% 0,68% 30.331 0,67% 0,57%

Total dos investimentos em meio ambiente 36.175 0,80% 0,68% 30.331 0,67% 0,57%

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: 

** 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).

39% 34%

* Destes indicadores foram subtraídos os valores correspondentes às capacitações, tendo em vista estar demonstrado no indicador social interno "capacitação" (2013 e 2012 respectivamente - Previdência Social R$ 95 mil e 

93 mil; Agricultura R$ 291 mil e R$ 589 mil; Assistência Social R$ 59 mil e R$ 151 mil; Comércio e Serviços R$ 462 mil e R$ 2 mil; Comunicações R$ 16 mil e R$ 5 mil; Direitos da Cidadania R$ 26 mil e R$ 28 mil; Educação R$ 

5.181 mil e R$ 8.271 mil; Saúde R$ 7.735 mil e R$ 3.331 mil; Segurança Pública R$ 667 mil e R$ 1.466 mil; Trabalho R$ 20 mil e 436 mil).

7.376 15.846

15.267 15.917

25.843 27.503

3.165.362 2.749.520

2013 2012

42.929 50.277

35.553 34.431

2013 Valor (Mil reais) 2012 Valor (Mil reais)

4.541.926 4.113.969

5.323.440 4.991.475

 
BALANÇO SOCIAL - ANÁLISE HORIZONTAL 
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