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BALANÇO SOCIAL 

 

O Balanço Social é considerado um instrumento de gestão e informação que dispõe 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, tem por competência básica assegurar a orientação normativa, o controle técnico e a gestão 

dos sistemas administrativos de pessoal, patrimônio mobiliário e semoventes, registrar, controlar, gerir e conceder direitos e deveres aos 

servidores públicos estaduais, recrutar, selecionar, planejar e desenvolver o pessoal do Poder Executivo, a correição administrativa e o regime 

disciplinar, supervisionar e controlar os níveis de desempenho, produtividade e eficiência dos servidores públicos, administrar o Almoxarifado 

Central do Poder Executivo, elaborar o planejamento das ações da Escola de Governo e cuidar de sua gestão, gerir o “Plano de Assistência à 

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2014 

 

2015 

Nº de servidores (as) ao final do período 46.280 46.905 

Nº de servidores (as) efetivos ao final do período 36.208 35.930 

Nº de servidores (as) comissionados (as) 10.072 10.975 

Nº de servidores (as) acima de 45 anos 17.518 18.965 

Nº de mulheres servidoras públicas estadual 25.993 27.457 

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 49% 41% 



 
 

 

 

Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins – PLANSAÚDE”, a Garagem Central do Estado e o “Programa de Atendimento ao Público 

– É PRA JÁ”. Em 2015 a SECAD desenvolveu 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 2015 apresentou a seguinte composição: São no total 46.905 

servidores, sendo 35.930 servidores efetivos e 10.975 servidores exclusivamente comissionados/contratados, desses 8.592 são servidores com 

contratos temporários e 2.383 são servidores exclusivamente comissionados. Temos ainda 931 servidores efetivos exercendo cargo em comissão 

que corresponde a um percentual de 28% dos cargos comissionados ocupados e 2.521 servidores efetivos exercendo cargos de funções 

gratificadas. 

 

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 2015, através da Secretaria 

da Administração, o Governo do Estado realizou as seguintes medidas: 

 

I – Ajustar a despesa com Pessoal do Poder Executivo Estadual dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal 

A despesa com pessoal se manteve em um percentual acima do limite prudencial permitido de 46,55%, previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Mas não foram geradas novas despesas como aumento do número de comissionados, o que representa um percentual 

baixo em relação ao comprometimento. O Governo tomou as seguintes medidas para conter as despesas com pessoal. 



 
 

 

 

a) Adequações nas estruturas operacionais no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, através da Lei 

2.896/2015, com redução da quantidade de cargos comissionados e de 16 órgãos da Administração Direta e Indireta, estando 

providos 3.235 cargos, dos quais 29% são ocupados por servidores ocupantes de cargo efetivo; 

b) Revisão de todas as concessões de promoções ou progressões concedidas em 2014 a fim de verificar a legalidade; 

c) Parcelamento da data-base de 2015 e das progressões dos servidores que não progrediram em 2014, após negociação com as 

entidades classistas; 

d) Suspensão de todos os reajustes concedidos com impacto nos anos de 2015 a 2018. 

 

II – Aperfeiçoar a política de carreiras do Poder Executivo Estadual 

Foram assegurados todos os direitos e vantagens constantes dos diversos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração dos 

Servidores do Poder Executivo, em 2014, tais como: 

a) Renegociação de débitos referente a concessões ou acordos firmados remanescentes do ano de 2014; 

b) Concessão de progressões e promoções aos servidores e militares dos diversos Quadros do Poder Executivo, não aplicadas no 

ano de 2014, beneficiando 11.379 servidores; 

c) Reajuste da data base em 8,34%, gerando impacto financeiro anual aproximado de R$ 158.000.000,00, beneficiando 

aproximadamente 35.900 servidores de carreira do poder Executivo, através da lei 2.985 de 09 de julho de 2015. Com o 

pagamento da primeira parcela em 4,3707% a partir do mês de maio de 2015 e a segunda parcela no percentual de 4.0033% no 

mês de outubro de 2015. 

 



 
 

 

 

III – Análise de processos para a aposentadoria 

No início da gestão os processos para análise de certidão de tempo de contribuição junto ao IGEPREV e de histórico funcional para 

fins de aposentadoria  voluntária, proporcional, compulsória, invalidez e para fins de atualização previdenciária estavam com mais de 180 dias de 

atraso. A Secretaria realizou um mutirão em que resultou em 1202 processos analisados. Vale ressaltar que esse total não representa o número 

de aposentadorias concedidas, uma vez que a concessão é realizada no IGEPREV. 

IV - Recadastramentos 

a) Banco de dados dos quadros de pessoal do Poder Executivo do Estado 

Em 2015 foi realizado o recadastramento do banco de dados dos quadros de pessoal do Poder Executivo, que teve como objetivo 

garantir a confiabilidade dos sistemas de gestão, recolhimento de digitais e identificação dos servidores. 

 

(% até 23/12/2015) 



 
 

 

 

Até o dia 23 de dezembro 97,21 do total de servidores do Estado foram recadastrado, os 2,79% restantes terão o salário supenso a 

partir da folha de dezembro de 2015 e só retornará quando a situação estiver regularizada. 

b) Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins – PLANSAÚDE 

Visando manter uma base de dados atualizada, segura e consequentemente uma comunicação efetiva com os usuários, realizamos o 

recadastramento dos beneficiários assistidos do Plansaúde onde 24.697 usuários foram recadastrados. Os 3.671 usuários, que ainda estão 

pendentes, terão o plano de saúde suspenso a partir de 11 de janeiro de 2016.  

 

(% até 23/12/2015) 

 

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. 

A SECAD 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 90.730 pessoas, sendo 24.935 titulares e 

40.910 dependentes diretos, 17.530 dependentes indiretos, 7.165 aposentados e 190 pensionistas. 

O Governo Estadual, através do PLANSAÚDE, injeta na economia do Estado em média 20 milhões de reais mensais, 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 16 

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

procedimentos cirúrgicos, materiais e medicamentos, dentre outros. O PLANSAÚDE realizou em média aproximadamente 146 mil 

procedimentos mensais em 2015, conforme tabela abaixo.  

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Diretoria do Plansaúde – Média mensal de janeiro a novembro/2015 

 

 

PREVIDÊNCIA 

 

Gestão de Resultados 

O ano de 2015 foi marcado por inúmeros desafios e conquistas significativas para o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 

Tocantins – IGEPREV-TOCANTINS, pois com a atual gestão veio o compromisso para a reestruturação administrativa de todos os setores e dos 

colegiados, o empenho para a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, bem como para a execução da Sindicância de 

apuração das responsabilidades dos investimentos irregulares, a readequação da Política de Investimentos, a reorganização do Atendimento 

PROCEDIMENTOS/ATENDIMENTOS 
FREQUÊNCIA 

Média Mensal 

CONSULTAS 24.703 

EXAMES SIMPLES 97.429 

INTERNAÇÃO 823 

ODONTOLOGIA 6.961 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 1.532 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 3.433 

PROCEDIMENTOS SIMPLES 11.243 

TOTAL GERAL  146.125 



 
 

 

 

Previdenciário, compromisso na busca pela celeridade na Concessão de Benefícios e revisão dos procedimentos de Arrecadação, além, é claro, 

da iniciativa para a realização do Recadastramento Previdenciário. 

A reestruturação administrativa teve início com a adequação da estrutura de diretorias, gerências e quadro de servidores para as reais 

necessidades do Instituto, bem como foi realizada a aquisição de novos mobiliários e equipamentos de informática, no intuito de propiciar aos 

servidores maior comodidade e melhores condições de trabalho. Foi realizada, ainda, a recomposição dos Conselhos Fiscal e de Administração, 

e a reorganização do Comitê de Investimentos, sendo esses três colegiados de extrema importância para o desenvolvimento das atividades do 

Órgão, assim como para a manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP. 

Já no início dos trabalhos a atual gestão encontrou o IGEPREV-TOCANTINS sem o CRP,em razão de uma situação de inadimplência 

junto ao Ministério da Previdência Social – MPS, o que, consequentemente, impedia o Estado de receber recursos federais mediante 

transferências voluntárias, empréstimos e outras operações. Foi preciso uma intensa negociação e empenho pessoal do Excelentíssimo Senhor 

Governador Marcelo Miranda junto ao MPS para a renovação do Certificado e a adoção de várias medidas, como: a formalização de Acordo de 

Parcelamento para regularização de débitos relacionados à contribuição previdenciária patronal; aprovação de uma nova Política de 

Investimentos com atuação mais conservadora; o comprometimento da gestão em buscar soluções para os investimentos que haviam sido 

realizados de forma irregular pela gestão anterior; e ainda o compromisso dos colegiados em atuarem com maior representatividade frente às 

questões administrativas/financeiras e de investimentos. 

 

Com relação aos investimentos irregulares, a atual Administração determinou a realização de uma Sindicância Administrativa, por meio da 

qual foi feito um levantamento de dados e apontamentos de todas as irregularidades praticadas, de 2011 a 2014, pelos ex-gestores do Instituto. 

Foram apurados prejuízos, irreversíveis, que já superam R$ 300 milhões, em decorrência de aplicações temerárias em 10 (dez) fundos de 

investimento que não possuem liquidez, e identificação de potencial prejuízo de R$ 1,2 bilhão em outros 27 (vinte e sete) fundos com essa 

mesma característica. Todas essas informações estão sendo confirmadas e se encontram em investigação pelos órgãos competentes (Ministério 

Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas). Além disso, esta Administração vem realizando intenso trabalho para recuperação de, pelo menos, 

parte dos recursos aplicados nesses fundos, bem como grande esforço para buscar o reenquadramento de outros cujas aplicações excederam os 



 
 

 

 

limites permitidos pelas normas emanadas do Conselho Monetário Nacional e Banco Central, resultando no enquadramento de 4 dos 9 fundos 

ditos desenquadrados. 

 

Ajustes na Área Previdenciária 

Outra ação importante da atual Diretoria Executiva foi a busca de maior celeridade no atendimento previdenciário, passando pela 

reformulação dos procedimentos e pela substituição do mobiliário e equipamentos, o que contribuiu significativamente para o aumento da 

produtividade das equipes de atendimento, cadastro, concessão e revisão de benefícios. 

                                                             

Com o comprometimento de todas as equipes foram realizados vários mutirões para dar vazão à demanda reprimida de processos 

previdenciários, sendo que em janeiro de 2015 havia atraso de cinco meses na análise dos processos e, ao finalizar o exercício, os que entraram 

em novembro já estavam sendo analisados e com perspectivas para a total atualização logo no início de 2016. 



 
 

 

 

                                                            

O comprometimento da atual gestão também se reflete no empenho em solucionar os impasses enfrentados pelos servidores 

Remanescentes de Goiás, os quais, em sua maioria, aguardavam para se aposentar mas esbarravam em entraves que se arrastavam há vários 

anos, entre o Goiás Previdência – GOIASPREV e o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. A situação foi regularizadae também contribuiu 

para o aumento do número de aposentadorias concedidas em 2015. 

BENEFÍCIOS QUANTIDADE % 

Aposentadoria 779 74,90 

Reserva Remunerada 135 12,98 

Reforma 26 2,50 

Pensão por Morte 100 9,62 

TOTAL 1.040 100,00 

 



 
 

 

 

Com relação à Arrecadação de Recursos Previdenciários,a Diretoria Executiva constatou a necessidade de se instituir um 

procedimento consistente que garantisse ao Instituto um controle minucioso e preciso dos valores devidos pelos órgãos do Executivo Estadual e 

demais poderes. Na intenção de reestruturar e dar condições à área para executar o controle necessário da arrecadação, de forma a eliminar 

eventuais dúvidas quando aos recebíveis do Instituto, foram realizadas diversas reuniões de trabalhopara padronização dos repasses das 

contribuições previdenciárias, envolvendo as áreas técnicas de todos os órgãos repassadores. 

Outra questão que merece destaque diz respeito à constatação de pagamentos de benefícios a pessoas já falecidas, em que a 

Administração, ao tomar conhecimento, solicitou um amplo levantamento visando reaver, junto às instituições financeiras, a devolução dos 

valores creditados indevidamente. No total foram 98 casos, que somam valores próximos a R$ 1 milhão, dos quais já foram resgatados, 

administrativamente, cerca de R$ 200 mil e continuam os esforços, com ações judiciais, para a recuperação do restante. Na intenção de evitar 

casos semelhantes, o Instituto implantou o procedimento de controle de óbito por meio do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos – SISOBI, 

o mesmo utilizado pelo INSS.  

O Instituto também realizou o Recadastramento Previdenciário durante os meses de novembro e dezembro de 2015, com o objetivo 

de atualizar as informações cadastrais e funcionais dos segurados inativos e pensionistas. Essa ação foi de extrema importância para manter 

uma base de dados consistente e atualizada, como forma de possibilitar maior controle dos benefícios concedidos, evitar pagamentos indevidos e 

facilitar a comunicação entre o Instituto e os aposentados e pensionistas. Dos mais de 9 mil beneficiários, foram recadastrados quase 8 mil, 

ficando cerca de 1,2 mil sem atualizarem a base cadastral junto ao Instituto, o que poderá ocasionar a suspensão do benefícios, pois a etapa 

seguinte do processo de recadastramento consiste na Publicação no Diário Oficial do Estado da relação com os nomes dos aposentados e 

pensionistas que não realizaram o recadastramento e que poderão ter o pagamento do benefício bloqueado já na folha de janeiro de 2016. 

Tipo Beneficiário Total Recadastrado % Recadastrado Não- Recadastrado % Não-Recadastrado 

Inativo 7.406 6.698 90,44% 708 9,56 

Pensionista 1.732 1.206 69,63% 526 30,37 

Total 9.138 7.904 86,50 1.234 13,50 



 
 

 

 

Fonte: EPREV/Atualizado até 13/01/2016. 

   Todas essas ações só foram possíveis devido ao firme compromisso da atual gestão do Instituto, que iniciou seus trabalhos focada 

em resultados, com qualidade e transparência, e dessa forma se desenvolveu cada ação ao longo do ano. Foi preciso muito dedicação e 

empenho de todos, mas a recompensa veio com a recuperação da credibilidade do IGEPREV-TOCANTINS junto aos seus segurados e a 

sociedade em geral.  

 

Agricultura/Pecuária/Desenvolvimento Agrário 

Este documento tem como proposta apresentar o conjunto de informações que demonstram as atividades da Secretaria  do 

Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária, durante o exercício de 2015, divulgando sua gestão econômico-social e o relacionamento com a 

sociedade, ressaltando os resultados de sua responsabilidade social e ambiental para a geração e distribuição de riquezas; desenvolvimento de 

recursos humanos; interação da instituição com o público rural e com o meio ambiente, visando a utilização sustentável de recursos naturais e 

conservação da biodiversidade. 

Apresenta as principais conquistas do agronegócio tocantinense, por meio da implementação de políticas públicas voltadas para a 

melhoria dos indicadores econômicos, sociais e ambientais, como aumento da produção e produtividade; aumento do acesso às tecnologias do 

campo; avanços das pesquisas agropecuárias; desempenho da Feira de Tecnologia Agropecuária – Agrotins, Consolidação da Central de 

Abastecimento do Estado do Tocantins – Ceasa; ações de organização de cadeias produtivas agropecuárias; promoção do melhoramento 

genético dos rebanhos tocantinenses; implantação de uma agricultura de baixa emissão de carbono; implantação e operacionalização de distritos 

de perímetros irrigados; capacitação de produtores, técnicos e servidores; valorização da agricultura familiar, bem como diversas outras políticas 

para desenvolvimento do meio rural.   

 

 



 
 

 

 

Feira de Tecnologia Agropecuária – AGROTINS 

 

 

 

 

A Feira de Tecnologia Agropecuária – Agrotins foi realizada no período de 05 a 09 de maio de 2015, no Centro  Agrotecnológico de 

Palmas, aberta ao público e com entrada franca, contou com a participação de expositores e visitantes de várias regiões do país e também do 

exterior, que mais uma vez contribuíram de forma relevante para o fortalecimento do agronegócio regional, por meio das atividades de 

capacitação e socialização de informações agrotecnológicas, como na comercialização de produtos, contando com mais de 500 marcas expostas 

em todo o período da feira. 

Apesar do momento instável no setor, na Agrotins o volume de propostas de negócios foi na ordem de R$ 606.330.596,15 (seiscentos 

e seis milhões, trezentos e trinta mil, quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos), um crescimento de 7,8% em relação a edição anterior. 

Ao todo, mais de 101 mil pessoas visitaram a feira, possibilitando a divulgação das potencialidades produtivas do Estado para o setor 

agropecuário. Além disso, estima-se uma movimentação financeira em torno de 17 milhões de reais na economia da região, principalmente, com 

as despesas da iniciativa privada (deslocamento, estadia, fretes, locação de veículos, seguros, marketing, estandes, restaurantes, postos de 

combustíveis, dentro outros), bem como a geração de cerca de 1250 empregos temporários diretos, na montagem do evento e nas atividades de 

apoio. 

Atividades realizadas durante o evento: 

 Divulgação de oportunidades e do potencial do agronegócio; 

 Socialização de informações tecnológicas ao setor produtivo; 

 Disponibilidade de linhas de crédito especiais e operacionalizações financeiras; 



 
 

 

 

 Mostras e comercialização de máquinas, equipamentos, implementos, veículos, animais, produtos e serviços agropecuários; 

 Divulgação dos programas, ações, projetos e atividades desenvolvidas pela Seagro, Adapec, Ruraltins, Itertins e demais órgãos 

estaduais; 

 Unidades demonstrativas de campo, vitrines tecnológicas e estantes, com enfoque na cadeia produtiva de grãos, destacando ainda 

a integração lavoura-pecuária-floresta, culturas anuais, olericultura, floricultura, fruticultura, plantas medicinais, irrigação, agroenergia, florestas 

plantadas, forragicultura, tecnologias para agricultura familiar, agroindústria, aqüicultura, apicultura, ovinocapricultura, bovinocultura de corte e 

leite, equídeocultura e culturas alternativas dentre outra; 

 Mostra e divulgação de tecnologias geradas pelas instituições de pesquisa; 

 Melhoramento genético e manejo animal (mostras de animais, avaliações e resultados); 

 Realização de cursos, clínicas tecnológicas, palestras técnicas e outro; 

 Dinâmicas de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas da área vegetal, animal; 

 Dinâmicas de máquinas, equipamentos e manejo de animais; 

 Atividades relacionadas à agroindústria como: processamento de alimentos e inspeção sanitária; 

 Participação de entidades representativas de profissionais que atuam no setor produtivo (CRMV - AEATO - SEAGETO - ATBIO); 

 Atendimento técnico de diversos setores ao público em geral; 

 Apresentação de novos cultivares de grãos nas vitrines tecnológicas de campo; 

 Apresentação de tecnologias do programa ABC-TO (vitrine tecnológica UAT/Embrapa); 

 Divulgação dos projetos hidroagrícolas São João, Manuel Alves e Prodoeste; 



 
 

 

 

 Apresentação de diversas atividades do setor de aqüicultura e pesca com palestras e expo-dinâmica de produtos aquícolas; 

 Apresentação de produtos apícolas e capacitação na atividade; 

 Apresentação e divulgação de diversas atividades voltadas para a Agricultura Familiar; 

 Exposição e divulgação dos produtos oriundos da agricultura familiar; 

 Divulgação e mostra de atividades ligada ao turismo rural; 

 Divulgação e capacitação em processamento de alimentos e culinária regional. 

 

Eventos paralelos 

 Assinatura de convênios, termos de cooperação, parcerias e outros; 

 Assinatura de ordem de serviço e despachos administrativos; 

 Reunião técnica da Cadeia Produtiva do Arroz; 

 Revisão de mobilização para sistema de integração de avicultura; 

 Divulgação, informação e atendimento aos produtores referente ao CAR – Cadastro Ambiental Rural; 

 Divulgação do projeto de desenvolvimento da cadeia produtiva do leite com a metodologia do Programa Balde Cheio; 

 Mesa Redonda sobre a qualidade do Leite; 

 Reunião da Câmara Setorial do Leite; 



 
 

 

 

 Feirão de Bovinos de Corte, Leite e Equídeos; 

 Realização do 7º Torneio Leiteiro Agrotins; 

 Mostra e avaliação de Bovinos, Ovinos, Caprinos e Equídeos; 

 

Atividades esportivas, culturais e socioeducativas 

 Realização de Provas Equestres; 

 Divulgação dos Jogos Mundiais Indígenas; 

 Apresentação de Dança das Quebradeiras de Coco (Servidores da Defensoria Pública); 

 Apresentação do Grupo Sanfona-Orquestra Amor Perfeito (ETI Vila União); 

 Apresentação do Grupo Tambores do Ponto de Cultura Artefato da Ação Social Jesus de Nazaré (Palmas); 

 Shows músicas de raiz (bandas e cantores regionais); 

 Apresentação do Grupo de Dança Afrodescendente de Maculelê da Escola Municipal Horácio José Rodrigues (Santa Teresa); 

 Peça teatral Comadres Surdas (Palmas); 

 Apresentação dos cantores: Genésio Tocantins; Braguinha Barroso, J. Bulhões, Marcos Ruas e Silon Santos; 

 Divulgação das atividades rurais no espaço infantil (mine fazendinha); 

 Organização da participação de estudantes do ensino infantil, fundamental e médio; 



 
 

 

 

 Oportunidade de estágios extracurricular para alunos dos cursos ligados ao setor agropecuário. 

 

Apoio às ações de geração e transferência de Tecnologia 

 Recepção de estudantes no Centro Agrotecnológico: 

 Escolas agrotécnicas; 

 Alunos do Pronatec; 

 Alunos do SENAR. 

 

Celebração de Convênios 

Cessão de uso de áreas do Centro Agrotecnológico, para atividade tecnológica (unitins, Embrapa, Naturatins, AMIL, UFT e Clivar). 

Implantação e acompanhamento de unidades de campo 

 Unidade de mandioca – Embrapa; 

 Unidade de grãos – Embrapa/Unitins; 

 Unidade de Aprendizagem Tecnológica – UAT em Integração Lavoura Pecuária Floresta – ILPF – Embrapa; 

 Unidades demonstrativas de cana, fruticultura, flores, forrageiras e outros – Seagro. 

 



 
 

 

 

Agricultura de baixa emissão de carbono 

O Plano Estadual de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de 

Carbono na Agricultura (Plano ABC-TOCANTINS) refere-se a uma importante parte dos compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil 

de reduzir suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), na COP-15, em 2009, realizada em Copenhague, Dinamarca. 

Esses compromissos foram ratificados no Artigo nº 12 da Lei que institui a Política Nacional sobre Mudanças do Clima – PNMC (Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009). Em 09 de dezembro de 2010, foi publicado o Decreto nº 7.390 que regulamenta aos Arts. 6º, 11 e 12 da Lei 

12.187/2009. Para efeito desta regulamentação, no caso específico da agricultura ficou estabelecido à constituição do “Plano para a 

Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura” (BRASIL, 2010). 

Instituído pelo Governo do Estado do Tocantins, através do decreto 5.000 de 21 de fevereiro de 2014 o Plano ABC-TO tem por 

finalidade promover ações tecnológicas que contribuam para redução de emissão de gases de efeito estufa (GEE) no sistema produtivo 

agropecuário, aumentando a produção e a renda, preservando os recursos naturais e viabilizando qualidade de vida para as próximas gerações. 

Em consonância com o Plano Nacional, o Plano ABC-TO está estruturado em sete programas: Recuperação de áreas de Pastagens 

Degradadas (RPD), Integração-Lavoura-Pecuária- Floresta (ILPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs), Sistema de Plantio Direto (SPD), Fixação 

Biológica de Nitrogênio (FBN), Florestas Plantadas, Tratamento de Dejetos Animais e Adaptação as Mudanças Climáticas. 

A formalização do Grupo Gestor ABC-TO, composto por 22 instituições, sob a coordenação da Secretaria da Agricultura e Pecuária, 

possibilitou uma atuação de forma integrada que resultaram na elaboração e oficialização do Plano ABC-TO na realização de cursos de 

capacitação continuada de técnicos e produtores, implantação de unidades de referência tecnológica e maior sinergismo interinstitucional, 

contribuindo assim de forma efetiva para a criação de ambiente favorável ao desenvolvimento de ações propostas. 

O Plano ABC-TO apresenta à sociedade um conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas para mitigação das emissões de 

gases nocivos ao meio ambiente, retendo-os no solo e na biomassa por meio de sistemas sustentáveis de produção, bem como a socialização de 

informações a respeito das formas de incremento de eficiência dos processos produtivos na agropecuária. 



 
 

 

 

O Plano ABC-TO foi satisfatoriamente implementado no Estado em 2015, tendo proporcionado desde o início de sua implementação a 

capacitação técnica de 5.400 pessoas, por meio de dias de campo, visitas técnicas, seminários, palestras e articulação Institucional, bem como 

16 cursos de curta duração, beneficiando 428 técnicos da Embrapa, Ruraltins e SENAR, compreendendo um total geral de 1.680 horas de aulas 

ministradas. 

 Realização de reuniões ordinárias do Grupo Gestor, onde foram discutidos vários temas, destacando: 

1. Apresentação pela Embrapa das ações propostas pelo Projeto TT-ILPF – Transferência de Tecnologia sobre Integração 

Lavoura Pecuária Floresta; 

2. Discussão sobre andamento do Projeto FIP-ABC Cerrado sob execução do SENAR; 

3. Andamento do Projeto FIP-ABC Cerrado sob execução do SENAR; 

4. Relato do I Encontro de ILPF (Integração Lavoura Pecuária Floresta) do MATOPIBA em São Raimundo das Mangabeiras - 

MA, dia 26 de junho de 2015; 

5. Realização do Circuito Tecnológico de Grãos; 

6. Participação no Congresso Mundial de Agricultura Conservacionista, no Canadá, onde Técnico da Embrapa apresentou 

trabalho realizado no Tocantins sobre a temática das tecnologias do ABC; 

7. Participação no Congresso Mundial de ILPF (Integração Lavoura Pecuária Floresta) Brasília – DF, julho de 2015 com 

apresentação por Técnicos da Embrapa de trabalhos realizados no Tocantins; 

8. Participação na V Jornada Tecnológica ILPF (Integração Lavoura Pecuária Floresta); 

9. Acompanhamento das URT’s (Unidades de Referência Tecnológica); 

10. Projeto Especial ABC Cerrado – atividades realizadas e planejadas; 



 
 

 

 

11. Informação sobre a Minuta de Projeto de Lei Florestal do Tocantins; 

12. Relatório da 2ª Reunião Nacional do Plano ABC, dos dias 25 e 26 de novembro de 2015, em Brasília; 

13. Projetos: ABC-TO, ABC-LEITE e ABC ILPF– balanços e perspectivas; 

14. Projeto Especial ABC Cerrado – balanço e perspectivas; 

15. PDRIS – Projeto Pecuária; 

16. Circuito Tecnológico de pecuária intensiva; 

17. Proposta de discutir com o IBGE a inserção de itens no Censo Agropecuário 2016 que colaborem com o monitoramento das 

metas do ABC; 

 Participação em Ciclo de Palestras e Debates da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal ocorrido em 

Palmas no dia 29 de maio de 2015. 

 Apoio e participação em eventos de transferência de tecnologias: 

 27 eventos 

 126 horas 

 2.727 pessoas 

 Áreas recuperadas diretamente com as ações das URT’S: 

 4.975,5 há 

 Período: 2013 a 2015 



 
 

 

 

(Acumulativo) 

 Participação nos Seminários de Sensibilização do PROJETO ABC CERRADO  

 Gurupi  

 Porto Nacional 

 Pedro Afonso 

 Araguaína 

 Paraiso do Tocantins 

 Lagoa da Confusão 

 

Participação no Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, em 03 Workshops promovidos pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - Semarh para a construção do Anexo do Tocantins para o Under2 MOU (Memorando de Entendimento - documento oficial 

que conterá as metas do Tocantins para a redução das emissões de gases de efeito estufa até 2050), que será apresentado na Conferência das 

Partes (COP 21) em dezembro de 2015. 

Os eventos inicialmente apresentaram aos diversos setores envolvidos da sociedade o cenário tocantinense na questão das 

mudanças climáticas, no qual a principal causa de emissões é a modificação do uso da terra. Em seguida, a Seagro apresentou a situação da 

implementação do Plano Estadual de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão 

de Carbono na Agricultura – Plano ABC. 

 Viabilização de Cursos Capacitação Continuada pelos parceiros Embrapa, Ruraltins e SEBRAE. 

 8 Módulos ABC-TO  



 
 

 

 

 8 Módulos ABC/Leite 

 84 Extensionista 

(50 continuadamente + 34 participações pontuais) 

 

Manutenção dos Projetos Agropecuários Implantados 

Os projetos mantidos pela Seagro consistem em trabalhos de campo que visam à produção e multiplicação de materiais genéticos, 

sementes, mudas, matrizes, reprodutores e outros, bem como, a geração e difusão de tecnologias. Oferecem suporte direto ao setor produtivo, 

bem como, às pesquisas agropecuárias implementadas no Centro Agrotecnológico de Palmas e outras Unidades Demonstrativas, através da 

parceria com os órgãos de pesquisa (Embrapa, Unitins-Agro, UFT, Universidade Católica, dentre outros). 

Em 2015 foram mantidos os projetos abaixo relacionados, em boas condições de funcionamento, atendendo ao cidadão do campo: 

 Bases Físicas e Metodológicas de Pequenos Animais; 

 Centro Agrotecnológico de Palmas; 

 Projeto Nativas e Exóticas; 

 Projeto de Frutas Tropicais; 

 

Apresentações do Potencial Agropecuário do Estado 

 Cooperativa Agrária 



 
 

 

 

A cooperativa Agrária do Estado do Paraná, integrada de pesquisadores, engenheiros agrônomos e produtores visitou o Tocantins 

para conhecer o potencial que o Estado oferece para futuros investimentos no agronegócio. No dia 26 de fevereiro de 2015, no auditório do 

Palácio Araguaia, secretários de Estado, profissionais agropecuários e técnicos agrícolas apresentaram à comitiva as potencialidades de 

desenvolvimento na agricultura e pecuária tocantinense. 

 Cooperativa Batavo 

No dia 13 de março de 2015 foi realizada uma apresentação para mostrar as potencialidades do agronegócio do Estado à 

Cooperativa Batavo, composta por 13 agrônomos, empresa da região de Ponta Grossa - PR, que atua no ramo da agroindústria.  A reunião 

aconteceu no auditório da Seagro, onde foram realizadas apresentações sobre as potencialidades do Estado do Tocantins nas áreas técnicas e 

logísticas, visando abrir caminho a um futuro investimento por parte da cooperativa no Estado. 

 Cooperativa Capal 

As potencialidades agropecuárias do Tocantins atraem investidores das diversas regiões do país. No primeiro dia de julho de 2015, a 

equipe do governo do Estado, recebeu a comitiva da Cooperativa Agroindustrial Paranaense (Capal), composta de 14 integrantes. A cooperativa 

vem ao Tocantins conhecer as oportunidades no setor agropecuário para futuros investimentos. A reunião aconteceu no auditório da Fundação 

Universidade do Tocantins (Unitins). 

 Dia Nacional de Conservação do Solo 

Com o objetivo de discutir a importância do manejo e a conservação do solo para o desenvolvimento sustentável da agropecuária 

tocantinense, foi realizado no dia 15 de abril, um ciclo de palestras em comemoração ao Dia Nacional da Conservação do Solo. O evento foi 

realizado no auditório da Seagro, durante a manhã e na área experimental da Faculdade Católica na parte da tarde, o evento contou com a 

presença de técnicos da área e participação de estudantes do IFTO campus Gurupi. Os parceiros na realização foram o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, Embrapa, Fundação Universidade do Tocantins, Prefeitura de Palmas, Faculdade Católica do Tocantins e Odebrecht 

Ambiental.  



 
 

 

 

 Apoio e participação na 10ª Feira da Soja em Campos Lindos – TO 

Realizado entre os dias 19 e 21 de junho em Campos Lindos a 10º Feira da Soja, evento que celebrou a vocação da região para o 

cultivo do principal grão produzido no Estado. Além de participar da organização da feira, a Seagro através da Gerência de Agricultura, foi 

responsável pela palestra de abertura do seminário, que abordou assuntos como: diagnóstico da produção de grãos, novas tecnológicas de 

produção para a região, logística e mercado, desenvolvimento regional, cooperativismo e regime de chuvas. 

 Realização do Circuito Tecnológico da Cadeia Produtiva de Grãos  

Por meio da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária - Seagro, Organização das Cooperativas do Brasil - 

OCB/SESCOOP – TO, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias - Embrapa e 

parceiros foi realizado, nos dias 25, 26 e 28, o Circuito Tecnológico da Cadeia Produtiva de Grãos, nos municípios de Gurupi, Porto Nacional e 

Mateiros, respectivamente. Voltado especificamente para o setor agropecuário, foram discutidos temas como sistema cooperativista, potencial da 

produção da soja, infraestrutura, cultivo, sanidade, zoneamento de risco climático, armazenamento, comercialização, uso da aviação agrícola e 

normativa, manejo integrado de pragas, dentre outros. 

 Público presente nos eventos: 

 Gurupi - 258 pessoas/ Produtores, técnicos e estudantes. 

 Porto Nacional – 56 pessoas/ Produtores, técnicos e estudantes. 

 Vila Panambi (Mateiros) – 36 pessoas/ Produtores e técnicos 

 

Organização de Cadeias Produtivas Agropecuárias 

 
 Cadeia Produtiva de Grãos 



 
 

 

 

Durante a 15° edição da Feira Agropecuária do Tocantins – Agrotins, a Gerência de Agricultura promoveu cinco palestras e uma 

reunião técnica da cadeia produtiva do arroz. No total, entre palestras, curso e Reunião Técnica, estiveram presentes 354 participantes.  

 Palestra e demonstração a campo sobre a utilização de Drones na Agricultura  

Palestrante: Lúcio Jorge – Embrapa Instrumentação 

 Palestra sobre Agricultura de Precisão  

Palestrante: Leonardo Moura Borges – Sellar/Semear.  

Participantes: 42 pessoas 

 Cursos de Boas Práticas para a Produção de Banana e Abacaxi. 

Palestrantes: Aristóteles Pires de Matos – Embrapa Mandioca e Fruticultura; Antônio Humberto Simão – SFA/ MAPA-TO e 

Eduardo Castro Ribeiro – Eng. Agrônomo da SEAGRO. 

Participantes: 156 pessoas 

 Viabilidade Econômica do cultivo do Maracujá no Estado do Tocantins. 

Palestrante: Raul Castro Carriello Rosa – Embrapa Mandioca e Fruticultura. 

Participantes: 21 pessoas 

 Influência das mudanças climáticas globais na cultura do Abacaxi. 

Palestrante: Aristóteles Pires de Matos – Embrapa Mandioca e Fruticultura. 

 



 
 

 

 

 Cadeia produtiva de Mandioca  

Nos dias 26 e 27 de março ocorreu a oficina temática do Programa Nacional de Inovação e Sustentabilidade na Agricultura Familiar 

no Tocantins, com o tema mandiocultura. Participaram produtores rurais, técnicos extensionistas, pesquisadores da Embrapa, representantes de 

empresas privadas e outros profissionais. Além da oficina aconteceram diversas reuniões para a discussão das demandas e tecnologias a serem 

implantadas na cultura no estado. 

Destacando ainda a participação de técnicos da Seagro na coleta de informações para avaliar algumas variedades de mandioca, 

inseridas no projeto Reniva. Foram realizadas avaliações da parte aérea da planta (inicio das ramificações, altura total e peso) e também as 

quantidades de raízes e seu peso, além das quantidades de plantas por parcela do experimento. 

 

 Cadeia produtiva de Fruticultura 

A Produção Integrada de Frutas no Estado do Tocantins teve início no ano de 2005 com a cultura do abacaxi. Como resultado desse 

trabalho foi publicado na Seção 1, do Diário Oficial da União, de 24 de julho de 2008, as Normas Técnicas Específicas para a Produção Integrada 

de Abacaxi – NTEPIAbacaxi, por meio da Instrução Normativa/MAPA Nº 43, de 23 de julho de 2008. Os Projetos de PI-Abacaxi e Banana no 

Tocantins são coordenados pela Embrapa/Mandioca e Fruticultura, executando principalmente atividades de monitoramento de pragas e 

doenças, bem como disponibilização de orientações técnicas aos produtores integrantes do projeto, além de treinamentos periódicos de técnicos 

e produtores. 

As ações desenvolvidas no ano de 2015 foram principalmente para a difusão do Programa de Produção Integrada, no monitoramento 

de pragas e doenças na cultura do abacaxi e banana, além de reuniões e eventos técnicos a respeito das boas práticas agrícolas, manejo 

integrado de pragas e doenças, comercialização, utilização de defensivos agrícolas, entre outros temas relacionados às culturas antes citadas. 

Assim, o objetivo do programa é incrementar a área plantada de abacaxi e de banana sob esse sistema produtivo no Estado, destacando-se os 

seguintes acontecimentos:  



 
 

 

 

 Apoio e participação no VI Simpósio da cultura do Abacaxi  O evento realizado no auditório do Instituto Federal do Pará (IFPA), em 

Conceição do Araguaia, contou com palestras, discussões em mesas redondas e apresentações de trabalhos científicos, e 

encerramento com dia de campo em uma propriedade da agricultura familiar. A Seagro ministrou palestra sobre a mecanização 

agrícola no cultivo do abacaxizeiro, destacando as alternativas de implementos e máquinas nas lavouras.  

 Reuniões técnicas sobre a cultura do abacaxizeiro nos dias 17, 18 e 20 de novembro nos municípios de Pau D’arco, Bernardo Sayão 

e Rio dos Bois, respectivamente. Os temas das palestras abordadas foram Correção de solo e nutrição do abacaxizeiro e Pragas, 

doenças e uso correto de defensivos na cultua do abacaxi, sendo que o município de Rio dos Bois contou ainda com a apresentação 

de cultivares resistentes à fusariose. 

 Participação e apoio na realização da 1ª Semana de Fruticultura da Faculdade de Guaraí (FAG) nos dias 18,19 e 20 de novembro, 

onde se destacou as culturas da banana, maracujá, abacaxi e manga, dando ênfase às boas práticas agrícolas de produção e 

condução da irrigação de culturas. 

 Lançamento do Boletim Técnico sobre “Prática de Cultivo para a cultura do abacaxi no Estado do Tocantins” no dia 16 de junho no 

auditório da Seagro, realizado em parceria com a Embrapa, Mapa e Ruraltins.  A publicação visa trazer um conjunto de informações 

aos técnicos e produtores ligados a área, iniciando pelo preparo da terra, manejo de adubação, cuidados sanitários, colheita, 

embalagem e comercialização do fruto.  

 

 Cadeia Produtiva de Silvicultura 

Durante a 15ª edição da Feira Agropecuária do Tocantins – Agrotins foi realizado um ciclo de palestra sobre silvicultura com objetivo 

de capacitar técnicos, produtores rurais e estudantes, bem como atividades práticas em silvicultura e biodiesel, estimulando a discussão sobre a 

nova política florestal, Lei 12.651/12, a mecanização florestal, a produção de girassol para a produção de biodiesel, o manejo e condução de 

seringal e práticas de enxertia e sangria de seringueira, atendendo um público de198 participantes. 



 
 

 

 

No dia 21 de setembro foi promovido um ciclo de palestras em comemoração ao dia da árvore, “Dia da árvore: Conservação e 

produção de florestas no Estado do Tocantins”, promovido em parceria entre a Seagro, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

Semarh e Prefeitura de Palmas. O evento atendeu um público de 306 participantes, teve uma carga horária de 8 horas e aconteceu no auditório 

do Palácio Araguaia. O evento contou também com a participação de artesãos com exposição de peças que utilizam como matéria-prima 

produtos oriundos da flora tocantinense, como capim dourado e jatobá.  

Nos dias 22 e 23 de outubro foi realizado um curso de sangria em seringueira na Fazenda Brejinho, em Pedro Afonso/TO. O curso 

teve como objetivo capacitar técnicos e produtores, com carga horaria de 16 horas e atendeu 31 participantes. 

O 2º Congresso Florestal no Cerrado & 4º Simpósio sobre Eucaliptocultura tratou exclusivamente da atividade de silvicultura nas 

áreas de cerrado, bioma que permeia todo o Estado, em mais de 90% do seu território. Além disso, tratou em particular da eucaliptocultura, que é 

atividade mais importante do Estado, com mais de 130 mil hectares plantadas. Na sessão de e-pôsters houve uma apresentação sobre atividade 

florestal no Tocantins, um trabalho de mestrado da UFT, que trata do “Zoneamento agroclimático para o Eucalyptusurophylla no Estado do 

Tocantins”. 

 

 Cadeia Produtiva da Bovinocultura 

Nos dias 28 e 30 de abril, a Seagro em parceria com a Associação Brasileira de Confinadores - ASSOCON, realizou o 1º Encontro de 

Confinamento de 2015, realizando treinamento direcionado aos colaboradores de confinamentos associados e de propriedades rurais em geral 

sobre temas e assuntos técnicos relacionados aos sistemas de produção de gado de corte. Projeto iniciado em 2010 com o intuito de levar 

conhecimento técnico aos colaboradores dos confinamentos associados à e demais interessados, busca valorizar a mão de obra em 

propriedades rurais, tendo como público alvo peões, capatazes, gerentes de fazendas e produtores rurais, estreitando relações entre os 

colaboradores de propriedades rurais, ASSOCON e empresas, com vista a apresentação de novas tecnologias e conceitos sobre a produção 

intensiva de bovinos de corte.  Os assuntos debatidos foram o manejo nutricional de bovinos de corte, manejo racional, Sanidade de bovinos de 

corte, Identificação animal, produção de silagem, gestão da propriedade e visita técnicas.  



 
 

 

 

Dando sequência aos encontros sobre confinamento de bovinos, foi promovido dia 21 de julho, o 2º Encontro de Confinamento, 

evento que teve início às 8 horas, na Fazenda Boiadeira, município de Angico – TO, na região Norte do Estado - Bico do Papagaio.  O objetivo foi 

debater sobre temas que ajudam o produtor a melhorar a produtividade e a eficiência dos rebanhos, além da troca de experiências.           

Com proposta de apresentar ações direcionadas aos pecuaristas para melhorar a produtividade e a eficiência do rebanho bovino, a 

Seagro, Ruraltins e Adapec realizaram o 3º Encontro de Confinamento.  O evento teve início às 8h, no auditório da Seagro, em Palmas. O 

assunto tem gerado tanto interesse de produtores e técnicos, que há mais de uma semana as vagas foram preenchidas e as inscrições 

encerradas. Além disso, o encontro foi uma excelente oportunidade para o debate e troca de experiências com a equipe técnica da Seagro e 

parceiros.  O evento fez parte da programação do Agosto Verde, em parceria com a Prefeitura de Palmas, Universidade Federal do Tocantins 

(UFT), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Agroquima/Fosquima, Bellman, Tortuga/DSM. 

 

 Cadeia Produtiva da Avicultura 

O Governo do Estado por meio da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) e Instituto de Desenvolvimento 

Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural (Seder), realizou no dia 20, no 

Centro Agrotecnológico de Palmas (Agrotins) o Seminário Regional de Avicultura Caipira. O evento fez parte da programação do projeto Agosto 

Verde e teve como objetivo discutir a produção de aves caipira em grande escala, de forma organizada em associações e cooperativas, a fim de 

criar uma demanda forte para futuramente construir um frigorífico especifico para aves. Destinado a agricultores familiares e pessoas 

interessadas no tema, o seminário teve como parceiros a Embrapa Tocantins, Universidade Federal do Tocantins (UFT- Campus Araguaína), 

Avifran e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e aconteceu em duas etapas, com palestras, das 8 às 12h, e atividades práticas, a partir 

das 14h. 

 

 Cadeia Produtiva da Apicultura 



 
 

 

 

No dia 24 de maio, no auditório da Seagro, foi realizada a primeira reunião de 2015 da Câmara Setorial do Leite e contou com a 

participação de representantes de instituições, além de presidentes de cooperativas e apicultores.  A Câmara foi criada em 2004, com o objetivo 

de trabalhar em equipe para alavancar o setor no Estado, visando a competitividade e sustentabilidade. 

Durante a reunião foram apresentadas as ações realizadas em 2014 e programadas as atividades a serem realizadas em 2015, tais 

como, aumentar a produção apícola no Estado, obter a certificação do mel produzido, garantir a segurança alimentar e a integração dos 

apicultores, além de buscar a realização de novas parcerias, que promovam o fortalecimento do setor apícola. 

A câmara é composta de 24 membros, sendo representantes: Seagro, Sebrae Tocantins, Adapec, Ruraltins, Banco da Amazônia, 

Banco do Brasil, SFA – Superintendência Federal da Agricultura, Unitins, Unitins Agro, Agência de Fomento, Secretaria do Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Sagri- Secretaria de Agricultura de Palmas, Faculdade Católica do Tocantins, Seduc – Secretaria de 

Educação e Cultura, Setas, Seplan– Secretaria de Planejamento, OCB – Organização das Cooperativas do Brasil, Naturatins, Itertins e Fetoapi 

Eleição da Fetoap. 

A apresentação do Plano de ações aconteceu no dia 06 de novembro em Palmas, durante a reunião entre os integrantes da Câmara 

Setorial da Apicultura do Tocantins (CSA).  O Plano de ações prevê as atividades a serem realizadas durante os próximos quatro anos para 

fomentar o desenvolvimento da apicultura no Tocantins. 

 

 Cadeia Produtiva do Leite 

Através da implementação de um planejamento estratégico, a Câmara Setorial do Leite do Tocantins pretende aumentar a produção 

leiteira no Estado, melhorando a capacitação técnica, a qualidade dos produtos, a assistência técnica, a qualidade de vida dos produtores, 

viabilizar a industrialização, comercialização, a logística e infraestrutura e gestão da informação para o setor. Além da Secretaria da Agricultura e 

Pecuária - Seagro, integram a Câmara Setorial de Leite, o Sebrae Tocantins, a Faculdade Católica do Tocantins, a Universidade Federal do 

Tocantins (UFT),  a Federação da Agricultura do Estado do Tocantins (Faet), a Secretaria do Trabalho e Assistência Social (Setas), Unitins Agro, 

o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Secretaria da Saúde 



 
 

 

 

(Sesau), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), a Superintendência Federal da Agricultura 

(SFA), o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento (Mapa), a Embrapa, a Agência Estadual de Fomento, a Agência de Defesa 

Agropecuária (Adapec) e Secretaria Municipal da Agricultura de Palmas. 

Com foco no incremento da produção agroindustrial em Palmas, a Seagro e Prefeitura de Palmas realizou no dia 18 de agosto, o Dia 

Técnico do Leite e da Agroindústria que aconteceu na Chácara 147 – região de Taquaruçu 2ª Etapa, evento que fez parte da programação do 

projeto Agosto Verde.  Na ocasião foram apresentadas técnicas para melhoria da produção de leite no período da seca, como o uso da silagem 

na alimentação do gado leiteiro, e a utilização de concentrado para vacas em lactação. A programação contou ainda com palestra sobre o 

Sistema de Inspeção Municipal na Agroindústria (SIM). 

 

 Produtiva de Aquicultura e Pesca 

A aquicultura e pesca é uma das atividades do setor agropecuário que detém grande potencial de mercado no Tocantins, contribuindo 

com a manutenção de aproximadamente 10.000 empregos diretos e indiretos, atraindo investimentos em grandes e pequenas propriedades. Para 

manter o crescimento da cadeia produtiva da aquicultura no Estado a Seagro promoveu ações de aumento da produção de 15.000t em 2014 para 

18.000t de pescado em 2015.  Essa promoção consistiu nas seguintes atividades: 

 Palestra técnica realizada em Palmas sobre “Apresentação dos Resultados Obtidos na Unidade Demonstrativa Tecnológica de 

Engorda de Peixes Amazônicos em Tanques-rede” e contou com a presença de 47 pessoas entre técnicos, produtores e 

piscicultores; 

 Atendimento a 220 pessoas entre produtores, técnicos e interessados nas atividades de aquicultura e pesca; 

 19 visitas técnicas a produtores nos municípios de Lajeado, Brejinho de Nazaré, Palmas e Aparecida do Rio Negro.  Com 

destaque para implantação de projeto de criação de peixe em viveiros e em tanques-rede e trabalho de melhoramento genético 

em fazenda de reprodução numa parceria entre a Embrapa e o Ruraltins. 

 Palestra técnica realizada em Palmas sobre “Pescado como Matéria-prima Agropecuária da Agroindústria de Alimentos” e 

contou com a presença de 37 técnicos (prefeituras, Mapa, Adapec); 



 
 

 

 

 Criação de um grupo de trabalho com 10 parceiros com foco em resolver entraves para a instalação de 5 parques aquícolas no 

Lago de Palmas; 

 Apoio à realização da XII Semana Nacional do Pescado  

 Apoio durante a Agrotins para a atividades que fomentam a aquicultura e a pesca no Estado, por meio de 650 atendimentos a 

produtores e interessados; 

 Capacitação de produtores rurais, no município de Palmas, com objetivo de transferir dados e resultados obtidos durante a 

experimentação de criação de peixes em tanques-rede, beneficiando 35 pessoas atendidas durante o evento: “Agosto Verde” 

promovido pela prefeitura de Palmas. Outros dois eventos ocorreram no município de Brejinho de Nazaré, atendendo 23 

pequenos pescadores e outro no município de Lajeado onde 10 pescadores foram contemplados. 

 

Agroindústria 

 
 Fomento ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM  

Em 2011, quando do início das atividades de fomento à agroindústria, constatou-se que um dos principais gargalos que impediam a 

formalização das pequenas e médias agroindústrias pertencentes aos produtores rurais e agricultores familiares era a regularização sanitária, ou 
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seja, a inexistência de um selo de garantia da qualidade dos produtos oferecidos à população, fato que impossibilita a comercialização de 

alimentos com segurança alimentar para a população em geral, especialmente aos Programas Governamentais, tais como: Compra Direta - PAA, 

Merenda Escolar – PNAE, CONAB e outros. Na oportunidade somente (07) sete municípios possuíam Serviço de Inspeção Municipal – SIM. 

A partir desta constatação e com o intuito de formalizar a produção agroindustrial de alimentos, iniciou-se um trabalho contínuo junto 

às prefeituras municipais oferecendo-lhes modelos de lei e decreto. Ações desenvolvidas mudaram completamente este cenário, totalizando hoje 

74 SIM’s implantados, conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Treinamento de Inspetores e Agentes Sanitários 

Para a implantação dos Serviços, não basta criar Lei e Decreto, é imprescindível o treinamento, para tanto, em 2015 foram realizados, 

em diversos momentos, eventos para capacitação de Agentes Sanitários e Inspetores (Médicos Veterinários) dos SIM, totalizando 241 pessoas 

que receberam algum tipo de treinamento e capacitação abrangendo 62 municípios tocantinenses. 



 
 

 

 

 

 Atendimentos realizados direta ou indiretamente 

No ano de 2015 foram realizados atendimentos quanto ao serviço de inspeções municipal, fornecimento de plantas arquitetônicas e 

processos industriais a prefeitos, vereadores, médicos veterinários, produtores rurais e outros.  

Disponibilizou-se aos interessados, modelos simples de plantas arquitetônicas, planta baixa, com fluxo condizente com a atividade 

empreendida, para agroindústrias de casas de farinha, lácteos (leite e derivados); cárneos (matadouros de bovinos, suínos e aves); casas de mel, 

processamento de pescado; processamento de frutas e olerícolas. Orientou-se ainda este publico quanto aos trâmites de regularização 

ambiental. 

 

 Palestras e participação em evento 

Foram realizados em diversos munícipios do Estado, eventos de promoção a agroindústria, compreendendo duas palestras em 

Palmas para consultores do Sebrae com  38 participantes; Dueré – 30 participantes; Peixe – 49 participantes; Cariri – 43 participantes; Araguatins 

– 46 e Natividade – 45, totalizando 251 pessoas que receberam orientações sobre o Serviço de Inspeção Municipal. 

 

 Fomento às Agroindústrias  

Está em andamento a atualização cadastral das agroindústrias em atividade no Estado, com dados obtidos nos diversos segmentos e 

com a colaboração dos segmentos: Serviço de Inspeção Federal; Serviço de Inspeção Estadual; Serviços de Inspeção Municipal (diversos 

municípios); vigilância sanitária estadual e municipal – (VISA), sindicatos, cooperativas e associações. Estão cadastradas até o momento 686 

agroindústrias das mais diversas atividades. 



 
 

 

 

Destaca-se que no presente recadastramento aparecem 57 indústrias cárneas e 60 indústrias lácteas registradas no SIM. Demonstra-

se o sucesso da ação de fomento ao Serviço de Inspeção, trazendo para a formalidade, número crescente de agroindústrias que estavam na 

clandestinidade. 

 

 Fortalecimento da agroindústria Láctea 

Prosseguiram-se durante o ano as ações para o recebimento dos últimos 13 tanques de resfriamento de um total de 45 tanques 

distribuídos aos sindicatos e cooperativas do Estado, através de cessão de uso, contribuindo no desenvolvimento das unidades agroindustrial 

leiteira e promovendo aumento na qualidade de vida familiar e geração continuada de emprego e renda. 

 

 Visitas técnicas realizadas em Agroindústrias 

Visitas de conhecimento e orientação em 2015 ocorreram em agroindústrias de processamento de polpa de frutas (Brejinho de 

Nazaré) e abate de aves nos municípios de Ipueiras e em Porto Nacional, bem como, às associações de capim dourado em São Félix do 

Tocantins (Prata), Mateiros (Mumbuca) e Ponte Alta do TO por meio da parceria para a utilização dos resíduos do artesanato de capim dourado, 

para utilização como matéria-prima da produção de moléculas destinadas a indústria cosmética. 

  

Agrometeorologia 

 Coordenação, operacionalização e supervisão das atividades de coleta, compilação e envio ao INMET dos dados meteorológicos, 

realizados pelos observadores das Estações de Araguaína, Palmas, Peixe e Porto Nacional. 



 
 

 

 

 Formalização do Acordo de Cooperação entre a Seagro e a Fundação Universidade do Tocantins – Unitins, visando à conjunção 

de esforços para fortalecer o Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos, com consequente divulgação dos produtos e 

informações agrometeorológicas geradas. 

 

 Visita técnica à Estação Climatológica de Palmas, de acadêmicos dos cursos de Agronomia e Engenharia Ambiental da Faculdade 

Católica do Tocantins. 

 Beneficiários diretos: 210 alunos 

 Beneficiários indiretos: 630 pessoas. 

 

 Visita técnica às propriedades Fazenda Cachoeira (município de Araguaçu/TO) e Agropecuária Leindecker (município de Santa 

Rosa/TO), para demarcação e acompanhamento das instalações das Estações Meteorológicas Automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia 

– INMET. 

 

 Instalação de 02 (duas) estações meteorológicas automáticas nos municípios de Araguaçu/TO e Santa Rosa/TO, efetuada por 

técnicos do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET/ Brasília-DF. 

 Beneficiários diretos: 6.000 pessoas 

 Beneficiários indiretos: 7.000 pessoas. 

 



 
 

 

 

 Realização do 1º Encontro para Discussão e Análise das Tendências Agroclimatológicas Regional e Estadual, no dia 07 de 

outubro, onde estiveram reunidas diversas instituições do Tocantins e de outras unidades da federação, para discussão e proposição de modelos 

climáticos que permitam a definição de cenários agrícolas futuros para o TO. O evento contou com a participação de 118 (cento e dezoito) 

pessoas. 

 Beneficiários diretos: 118 pessoas 

 Beneficiários indiretos: 354 pessoas 

 

 Divulgação dos dados e informações agrometeorológicas das Estações meteorológicas do Tocantins, no Portal da 

Agrometeorologia que é disponibilizado na página da Secretaria e no endereço htpp://agrometeorologia.seagro.to.gov.br, desde outubro de 2015. 

 Beneficiários diretos: 300 pessoas 

 Beneficiários indiretos: 900 pessoas 

 

Melhoramento Genético dos Rebanhos 

 Qualificação Técnica do Pró Genética nos dias 10 e 11 de março de 2015:  

O Pró – Genética é um programa concebido pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu e apoiado pelo governo federal, 

estadual e municipal, órgãos de pesquisa, de extensão rural, de defesa sanitária animal e de capacitação e formação de mão de obra rural, que 

tem como missão contribuir para o aumento da produção sustentável de carne e leite de origem bovina no país.  Os objetivos do programa podem 

ser resumidos aumentar a produção de carne e leite nas pequenas e médias propriedades rurais, através do uso de touros melhorados; 

proporcionar ao pequeno e médio produtor rural possibilidades de aumento de renda, através da produtividade e, consequentemente, da 



 
 

 

 

qualidade do seu padrão social; e Estimular os governos municipal, estadual e federal a criar políticas públicas de fomento e apoio financeiro aos 

pequenos e médios produtores rurais.  

 

 Reunião com diversas instituições para apresentação do programa Pró-Genética no Estado: 

Estiveram presentes participantes da Seagro, Ruraltins, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Sindileite, Embrapa Pesca e 

Aquicultura, SFA – TO, Sedect, Caixa Econômica Federal, Agência de Fomento e Clivar.   

 

 Elaboração do Plano de Trabalho do Pró Genética:  

Participação institucional da Seagro, Adapec, SENAR, Unitins, IFTO e ABCZ. 

 

 Simpósio de Reprodução Animal:  

Nos dias 11 e 12 de setembro, a Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, em parceria com a 

Clivar Reprodução, realizou a 3ª edição do Simpósio de Reprodução Bovina, no Centro Educacional São Francisco de Assis, em Palmas-TO. O 

objetivo do evento foi fomentar a discussão sobre novas tecnologias para a reprodução e trouxe palestras com temas ligados à produção e à 

engorda do rebanho. O evento discutiu temas como doenças que mais acometem os animais em confinamento, inserção do confinamento no 

sistema de recria e engorda intensiva e sobre o uso de protocolos para incrementar os resultados na reprodução. 

 A Seagro em parceria com as empresas Alta Genetics do Brasil e Mundo Animal promoveram nos dias 24 a 27 de novembro, uma 

série cursos de inseminação artificial. Os cursos acontecem no Centro Agrotecnológico de Palmas e seguirão até outubro de 2016. O objetivo é 

treinar e capacitar técnicos, estudantes, criadores e pessoas interessadas, tornando-as qualificadas para promover o melhoramento genético nos 

rebanhos de bovinos, através da técnica de Inseminação Artificial. 



 
 

 

 

 

Tecnologias Sociais e Biodiversidade 

 

Seminários 

Durante o ano de 2015, a equipe da Diretoria de Tecnologias Sociais e Sociobiodiversidade (DTSS) participou de seis seminários, 

visando a capacitação dos servidores, além de discutir temáticas relacionadas às atividades desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento 

da Agricultura e Pecuária (Seagro), sobretudo as que tangem a DTSS, descritos abaixo. 

 II Seminário de Cosméticos de Base Florestal da Amazônia realizado em Palmas entre os dias 28 e 29 de abril, no auditório da 

FECOMÉRCIO. Organizado pelo SEBRAE, o seminário apresentou o estudo sobre cosméticos de base florestal da Amazônia e seus resultados 

parciais. Visou, ainda, discutir o tema da produção de cosméticos da região Amazônica o qual envolve uma rede de conhecimento, pesquisa e 

inovação. Contou com palestrantes de diversas instituições públicas e privadas, tais como a Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Secretaria do 

Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), K3 Consultoria, Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), etc. 

 I Seminário Internacional Palmas Solar realizado em Palmas nos dias 29, 30 de junho e 01 de julho, no auditório CUICA/UFT. 

Organizado pela Prefeitura de Palmas, o seminário apresentou projetos, equipamentos e serviços relacionados às energias limpas e renováveis, 

sobretudo a solar, além da divulgação do Programa Palmas Solar. Vários pesquisadores e instituições de renome nacional e internacional 

estiveram presentes no evento para expor seus projetos, destacando o gerente de pesquisa do Masdar Institute of Science and Technology de 

Abu Dhabi (United Arab Emirates) o qual é o responsável por coordenar a parceria entre a Masdar Institute e o projeto Global Atlas for Renewable 

Energy for theInternationalRenewable Energy Agency (IRENA). 

 Seminário Estadual da ODM realizado em Araguaína nos dias 20 e 21 de agosto, no auditório do SEBRAE. Promovido pela 

Prefeitura de Araguaína, o Colegiado “Nós Podemos Tocantins” e Instituto Zerbini, teve como proposta aproximar os diretores de escolas da 



 
 

 

 

região com os agricultores familiares bem como divulgar os programas da Prefeitura da cidade de Araguaína que tem como foco os produtores 

rurais (Compra Direta), orientando, também, os agricultores sobre as regras para comprar e vender os produtos advindos da agricultura familiar. 

 Seminário Dialoga Brasil Agroecológico e Orgânico realizado em Brasília nos dias 16, 17 e 18 de setembro. O evento teve como 

proposta promover o diálogo entre o governo federal e a sociedade em geral a fim de elaborar o 2o Plano Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica (2016/2019) por meio da Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica. O Estado do Tocantins foi representado pela 

Seagro. 

 Seminário de Promoçāo do Trabalho Decente e Erradicaçāo do Trabalho Escravo o qual aconteceu no dia 30 de setembro no 

auditório da Unitins. Realizado pela Unitins e Eletronorte, coordenado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social (Setas), o seminário visou 

continuar a construção de uma agenda de políticas públicas que promova trabalho digno para os trabalhadores do estado do Tocantins. Teve, 

ainda, palestras de representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Instituto do 

Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (Inpacto). Na ocasião, também foi assinado, pelas instituições e empresas participantes, o 

pacto nacional pela erradicação do trabalho escravo. 

 Seminário Planejamento, Inovaçāo, Ciência e Tecnologia para o MATOPIBA realizado no dia 26 de novembro no auditório 

CUICA/UFT. O seminário teve como objetivo discutir a implantação do Instituto de Inovação, Ciência e Tecnologia para o MATOPIBA, contando 

com palestras de representantes de algumas instituições nacionais, tais como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 

Embrapa Pesca e Aquicultura, Universidade de São Paulo (USP).) 

 

Eventos  

A equipe participou de oito eventos objetivando discutir os temas trabalhados pelo setor, bem como articular e difundir ideias e 

projetos, representando a Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária do Estado. Destacam-se: 



 
 

 

 

 VII Festa da Colheita do Capim Dourado o qual aconteceu em Mateiros nos dias 18, 19 e 20 de setembro. A festa, que ocorre há 

sete anos na Comunidade Tradicional Mumbuca, tem como principal objetivo apresentar a história e a cultura da comunidade por meio de rodas 

de conversa, apresentações musicais e outras manifestações artísticas. 

 Agosto Verde realizado durante o mês de agosto na região do município de Palmas, contou com a participação da equipe da DTSS 

no dia 12 de agosto. Neste dia, o tema foi “Agroecologia” e teve, como atividades, visita à Unidade de Compostagem da SEDER e ao Sítio 

Taquari. O evento contou, ainda, com palestras sobre produção e uso de compostagem, controle alternativo de pragas e doenças, defensivos 

alternativos, etc. 

 2a Feira Nacional da Agricultura Tradicional Indígena (FENATI) realizado durante o I Jogos Mundiais dos Povos Indígenas nos dias 

26, 27, 28, 29 e 30 de outubro. O evento, organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em parceria com a Fundaçāo Nacional 

do Índio (Funai), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e Embrapa objetivou dar visibilidade à produçāo indígena assim 

como promover o debate de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Contou, ainda, com palestras de 

pesquisadores de vários institutos que trabalham com o tema da produçāo em comunidades indígenas e tradicionais, tais como a Embrapa, 

ULBRA, UFT, etc. 

 Projeto ABC Tocantins (módulo T7) realizado nos dias 4 e 5 de novembro no auditório da Embrapa Pesca e Aquicultura em 

Palmas. O evento organizado pela Embrapa e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com apoio do SEBRAE, Ruraltins, Seagro e 

Governo do Estado do Tocantins visou a apresentação de UTR’s bem como a exposição da experiência do Plano ABC no Tocantins e seus 

impactos. 

 29º Encontro Internacional dos Mercados Atacadistas realizado em Campinas entre os dias 23 e 26 de setembro. Organizado pela 

Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (ABRACEN) e com o apoio da Ceasa Campinas, teve como tema “O meio ambiente e o 

futuro dos mercados atacadistas”, proporcionou a oportunidade de discutir os desafios enfrentados pela produção de alimentos in natura tendo 

em vista as mudanças climáticas que estão ocorrendo em diversas regiões do planeta. Contou, ainda, com palestrantes de renome nacional e 

internacional bem como representantes da Embrapa, e da World Union ofWholesaleMarkets (WUWM). 



 
 

 

 

 Workshop Visāo Estratégica do Agronegócio no Tocantins realizado no dia 21 de outubro no auditório do Palácio Araguaia em 

Palmas. Organizado pela Secretaria de Planejamento e do Orçamento (Seplan) em parceria com a Seagro o evento propôs debater temas 

relacionados ao agronegócio regional e nacional abrangendo as temáticas da disponibilidade e aproveitamento dos recursos naturais, logística, 

dentre outros. Contou com palestrantes da Vale Logística Integrada (VLI), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), bem como do 

ex-ministro da agricultura e atual coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Roberto Rodrigues. 

 Conferência Estadual Conjunta de Direitos Humanos a qual aconteceu no auditório CUICA/UFT em Palmas nos dias 09 e 10 de 

dezembro. O evento discutiu as temáticas da Criança e do Adolescente, da Pessoa Idosa, da Pessoa com Deficiência, de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) elaborando políticas públicas no âmbito dos Direitos Humanos para esses grupos sociais. A 

Conferência Estadual foi, também, uma preparaçāo para a 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos a acontecer em Brasília entre 27 e 29 

de abril de 2016.  

 Inauguraçāo da Feira do Produtor Rural e Gastronômica de Paraíso do Tocantins no dia 09 de dezembro. O evento aconteceu na 

Feira Coberta de Paraíso do Tocantins e contou com a participação de cerca de 20 produtores da zona rural da cidade de Paraíso do Tocantins 

os quais expuseram uma grande variedade de produtos oriundos da agricultura familiar. 

 

Palestras 

Além de participar de eventos, seminários e conferência visando capacitação da equipe, a DTSS organizou e realizou quatro eventos 

de abrangência municipal e estadual objetivando difundir conhecimento, construir ideias e discutir temas de interesse da comunidade foco da 

Diretoria e da Seagro como um todo, sobretudo objetivando contemplar a ação de Apoio às famílias agroextrativistas (1032), a destacar: 

 Palestra “Comunidades Rurais Extrativistas da Regiāo Norte do Tocantins - Potencial e Produtos” ministrada pela Seagro no II 

Seminário de Cosméticos de Base Florestal da Amazônia realizado em Palmas no dia 29 de abril de 2015. 



 
 

 

 

 Realização do ciclo de palestras, em parceria com o Centro Acadêmico Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA), Universidade 

Federal do Tocantins (UFT), Compensa Saúde (COMSAUDE), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Centro de Estudos e CEADEC durante a 

Agrotins 2015. Na oportunidade, foram ministradas as seguintes palestras: 

 1 - Dia 6 de maio: “Sociobiodiversidade e Agroecologia” e “Tecnologias Sociais para a Agricultura Familiar”; 

 2 - Dia 7 de maio: “Comercializaçāo e Economia Solidária” e “Princípios e Perspectivas da Economia Solidária”. 

 

 Palestra “Linhas de Créditos Voltadas à Produçāo Sustentável” ministrada pela Seagro durante o Agosto Verde - evento realizado 

pela Prefeitura de Palmas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (Seder) com apoio da Seagro, em 12 de agosto de 2015. 

 Palestra “Sociobiodiversidade e Comunidades Tradicionais” ministrada pela Seagro durante rodas de conversas na VII Festa da 

Colheita do Capim Dourado, em Mateiros. 

 

Atividades diversas  

Ao longo do ano de 2015 a DTSS formalizou parcerias com instituições de ensino superior do Estado, além de elaborar projetos e 

organizar eventos de temas transversais, formalizando convênios com recursos de emendas parlamentares e extracota. Destacam-se as 

seguintes atividades: 

A. Parcerias com instituições de ensino superior do Tocantins, abrindo oportunidade a 25 acadêmicos por meio de estágios em 

eventos como a Agrotins 2015 e para o desenvolvimento de atividades dentro da própria Diretoria de Tecnologias Sociais e Sociobiodiversidade – 

DTSS. 



 
 

 

 

B. Elaboraçāo do Projeto de Expansāo da Ceasa em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

visando à revitalização da Central de Distribuição, cujos parceiros são a Ceasa de Minas Gerais e a Ceagesp (SP), projeto que prevê a captação 

de 15 (quinze) milhões de reais a serem destinados pelo MAPA. 

C. Apoio e estabelecimento de parcerias para a realização das atividades do Projeto Agosto Verde. 

D. Apoio e incentivo ao consumo de produtos agroecológicos nas feiras da capital, em especial da 304 Sul, juntamente com  a 

Comissão de Produtos Orgânicos do Tocantins. 

E. Participação e apoio na 5ª edição da Marcha das Margaridas, em Brasília, nos dias 11 e 12 de agosto. O evento teve como objetivo 

promover e defender a igualdade de gênero, um país mais justo, soberano e igualitário entre homens e mulheres. 

 

Apoio as Associações e Cooperativas 

Com vistas a incentivar o desenvolvimento das atividades do setor agropecuário, contribuindo para a consolidação da sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental no Estado do Tocantins, durante o ano de 2015, foram apoiadas 202 Organizações Sociais Agropecuárias através 

da celebração e formalização de convênios, orientações, palestras, seminários, dias de campo, visitas técnicas, com intuito de ampliar sua 

participação no mercado econômico do Tocantins. 

Estas atividades proporcionaram às associações e cooperativas as ferramentas necessárias para melhoria de suas condições de vida 

e de melhores resultados econômicos uma vez que o conhecimento é o alicerce principal para ampliar as safras, os rebanhos, bem como para se 

alcançar uma produção sustentável. 

Durante a Agrotins 2015, os agricultores das caravanas receberam todo o apoio necessário tanto para a participaçāo quanto para ter 

uma experiência positiva. Assim sendo, as associações receberam transporte, alimentação e hospedagem, bem como o acompanhamento por 

um técnico responsável para orienta-los no decorrer das programações da Agrotins. 



 
 

 

 

 

Apoio a Realização de Eventos Agropecuários 

Com intuito de implementar políticas públicas e mecanismos de apoio à geração e socialização de tecnologias e extensão rural, 

contribuindo para a sustentabilidade da atividade agropecuária, a Diretoria de Tecnologias Sociais e Sociobiodiversidade formalizou e celebrou 

diversos convênios: 

 Vinte e seteconvênios de Emendas Parlamentares movimentando R$ 3.065.000,00 (três milhões e sessenta e cinco mil reais); 

 Trinta e doisconvênios com recursos do Tesouro Estadual, movimentando R$ 982.000,00 (novecentos e oitenta e dois mil e 

quinhentos reais). 

 Desta forma, no exercício de 2015 foram celebrados 59 convênios totalizando R$ 4.047.000,00 (quatro milhões e quarenta e sete mil 

reais), abrangendo 36 municípios tocantinenses, contemplando: Abreulândia, Aliança, Almas, Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema, 

Arraias, Augustinópolis, Campos Lindos, Cariri, Colinas, Colméia, Divinópolis, Dois Irmãos, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Fortaleza 

do Tabocão, Guaraí, Gurupi, Jaú do Tocantins, Lagoa da Confusão, Marianópolis, Miracema, Miranorte, Palmas, Palmeirópolis, Paraíso do 

Tocantins, Pedro Afonso, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Porto Nacional, Taguatinga, Tocantinópolis e Xambioá. 

 

Central de Abastecimento de Hortifrutigranjeiros de Palmas – CEASA 

Com vista à estruturação do sistema de comercialização e abastecimento, o Estado implantou e vem ampliando a Central de 

Abastecimento do Tocantins - Ceasa que tem a função de promover o abastecimento alimentar, garantindo a regularidade e sanidade dos 

produtos hortifrutigranjeiros para todo o Estado.  Atualmente a Ceasa abastece 16 cidades da região metropolitana de Palmas, comercializando 

em torno de 16 mil toneladas de alimentos por ano.  Por ainda não possuir produção suficiente, organizada e direcionada para atender a 

demanda alimentar, o Estado do Tocantins compra de outros Estados mais de R$ 80 milhões por ano em hortifrutigranjeiros, situação que deverá 

ser revertida com os investimentos em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), na ordem de R$ 15 milhões.  



 
 

 

 

Pelo projeto, R$ 12 milhões serão destinados a infraestrutura e R$ 3 milhões para assistência técnica aos produtores rurais do cinturão verde de 

Palmas e 16 municípios da região metropolitana. 

A Ceasa também estimula a produção com assistência técnica intensiva aos produtores do cinturão verde da capital e do projeto de 

assentamento São João, em Porto Nacional, é uma das prioridades da Ceasa. Com vistas a atingir essas prioridades, foram realizadas 04 

(quatro) visitas técnicas aos produtores de hortaliças do cinturão verde de Palmas, palestra para 42 (quarenta e dois) discentes da Escola Família 

Agrícola de Porto Nacional. 

Para regularizar o serviço de informações do mercado agrícola, com cotações de produtos originários das cadeias produtivas do 

agronegócio, bem como, respeitar o princípio da publicidade na administração pública, que, assegura o direito que todos têm de receber 

informações dos órgãos públicos (art. 5º, inciso XXXIII da CF/88), a Ceasa mantém constantemente atualizado o Sistema de Informação de 

Mercado Agrícola – SIMA, prestandoo um relevante serviço à população do Estado de Tocantins e regiões adjacentes. 

 

Classificação de Produtos de Origem Vegetal 

A classificação e certificação de produtos de origem vegetal é um serviço permanente, realizado pelo Departamento de Classificação 

Vegetal da Seagro, que atendeu em 2015 a demanda de produtores rurais, classificando e certificando arroz, feijão e soja, totalizando um volume 

de 7.000 toneladas de grãos classificadas e certificadas durante o exercício. Este departamento atende o Ministério da Agricultura em 

classificações de fiscalizações do comércio, aferindo a qualidade do produto. 

 

Fomento a Agricultura Familiar 

Ações realizadas 



 
 

 

 

 Apoio técnico na elaboração de documentos, diagnósticos e termos de referência para dinamizar a agricultura familiar, promovendo 

o desenvolvimento sustentável e a reforma agrária no Estado do Tocantins; 

  Apoio técnico na mobilização de agricultores familiares e na promoção de eventos culturais que se realizaram no Pavilhão da 

Agricultura Familiar na Agrotins 2015; 

  Suporte para a viabilização de convênio com a Associação Comunitária de Ananás para promover o fortalecimento e a 

dinamização da agricultura familiar, de modo a proporcionar o desenvolvimento local/regional, através da implementação e dinamização de 

arranjos produtivos (APL), com recursos de emenda parlamentar no montante de R$ 200.000,00, para a contratação de 1.061 horas/máquinas de 

trator de pneu e retroescavadeira para gradeação de terras e abertura de pequenas represas.  

  Suporte para a viabilização de convênio com o Instituto Verde Novo de Desenvolvimento Humano para o fortalecimento da 

agricultura familiar, através da capacitação de agricultores familiares nos municípios de Centenário, Formoso do Araguaia, Pindorama, Bom 

Jesus do Tocantins e Porto Alegre do Tocantins, com recursos de emenda parlamentar no montante de R$ 50.000,00 beneficiando 

aproximadamente 240 beneficiários.  

 Suporte para a viabilização de convênio com o Instituto Terra Sustentável para o fortalecimento da agricultura familiar, através da 

capacitação de agricultores familiares nos municípios de Arraias, Bernardo Sayão, Campos Lindos, Caseara, Figueirópolis, Juarina, Talismã, com 

recursos de emenda parlamentar no montante de R$ 80.500,00 beneficiando aproximadamente 140 beneficiários.  

 Apoio no transporte de 240 toneladas de Calcário da mineradora em Bandeirantes do Tocantins (TO) a propriedades rurais nos 

município de Tupiratins (TO) atendendo 80 famílias de agricultores familiares;  

 Apoio no transporte de 42 toneladas de Calcário da mineradora em Lagoa da Confusão (TO) a propriedades rurais no município de 

Marianópolis do Tocantins(TO) atendendo 16 famílias do Projeto de Assentamento Manchete;  

  Durante os meses de novembro e dezembro de 2015, foram realizadas visitas técnicas “in loco” nos 139 municípios do Estado do 

Tocantins para orientação técnica, acompanhamento e monitoramento das 230 patrulhas mecanizadas, bem como subsidiar o inventário 



 
 

 

 

patrimonial da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária cedido em parceria através de Termos de Cessão de Bens Públicos a 

Prefeituras Municipais, Associações de Produtores Rurais e outras Entidades da Sociedade Civil; 

 Apoio ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar (CONSEA/TO), na realização do Seminário de Fortalecimento do Sistema de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), encontro(s) preparatório(s) para as Conferências Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional e 

que culminou com Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que ocorreu em dias 3 e 4 de setembro de 2015. 

 Apoio na articulação, divulgação e execução de políticas públicas do Governo Federal, como o Plano Safra 2014/2015 e Plano 

Safra 2015/2016, Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar (Pronaf), acompanhamento das máquinas adquiridas com 

recursos do PAC 2 (motoniveradoras, retroescavadeiras e caminhões repassados a 137 municípios do Estado) e medidas de renegociação de 

dívidas de produtores rurais junto a agentes financeiros do Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Caixa Econômica Federal. 

 Apoio na execução das ações da Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo - COETRAE-TO. 

 

Crédito Fundiário 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma política de financiamento para o acesso a terra, criado para possibilitar aos 

agricultores e jovens filhos de agricultores tocantinenses a oportunidade de permanecer no campo e contribuir para o desenvolvimento rural 

sustentável, e conta com a participação do Governo do Estado, por meio da Seagro.  O objetivo do programa é melhorar às condições de vida 

das famílias, criando a oportunidade para os agricultores familiares tocantinenses adquirir seu imóvel rural e fortalecer a agricultura familiar 

através do acesso a terra, promovendo a organização agrária, imóvel próprio, produção de alimentos para sua própria subsistência, produtos de 

comercialização e geração de renda. 

Em 2015, houve o acompanhamento e monitoramento de 105 projetos, beneficiando um total de 3.297 famílias, através de visitas 

técnicas, orientando e capacitando os beneficiários a fim de identificar problemas dos projetos, além de fornecer orientações quanto a gestão dos 

recursos e esclarecimentos relacionadas às resoluções de renegociação de dívidas, ressaltando ainda a emissão de 48 Declaração de Aptidão ao 



 
 

 

 

Pronaf – DAP, que possibilitam o acesso a novas linhas de crédito do Pronaf, permitindo que as famílias comercializassem seus produtos para os 

programas de compras institucionais do Governo Federal (PAA / Compra Direta, PNAE), contribuindo diretamente com a segurança alimentar e 

nutricional de outras famílias. 

Também foram realizados 12 (doze) diagnósticos rurais participativos, que permitiu conhecer a realidade das famílias beneficiadas 

com o Programa Nacional de Crédito Fundiário, tais como: educação, saúde, lazer, produção, comercialização e outros aspectos sociais.  As 

associações beneficiadas contam com um total de 277 famílias, que serão apoiados na revitalização de seus projetos. 

Realização de acompanhamento na execução dos Subprojetos de Investimentos Comunitários – SIC/SIB, que permitiu realizar 

vistorias na aplicação dos recursos de SIC, bem como orientar as unidades produtivas e entidades de ATER nas elaborações das prestações de 

contas. Foram realizadas visitas em 23 Unidades Produtivas do PNCF contratadas pela linha de financiamento de Combate a Pobreza Rural - 

CPR, beneficiando um total de 661 famílias de agricultores familiares, que receberam o recurso não reembolsável para infraestrutura básica e 

produtiva. 

Em 2015, foi aplicado um montante de R$ 1.549.148,55 (Um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil e cento e quarenta e oito reais 

e cinquenta e cinco centavos) na perfuração de 17 cisternas, aquisição de 1.292 mudas nativas e frutíferas para recuperação de área de ARL e 

APP, aquisição de 34 Kit’s de Apicultura (102 caixa de apícola, 102 cera, 34 formão, 34 fumegador, 34 macacão, 34 luvas, 34 escovas de aço, 34 

vassourinha, 34 garfo e curso básico em apicultura), perfuração de 07 poços semi artesianos, aquisição de 40 matrizes de leite e 02 reprodutores, 

aquisição de 58 roçadeiras, 38 rolos de tela, aquisição de 20 Kit’s de EPI’s, construção de 75,2 km de cercas para divisas dos lotes, construção 

de 16 km de cerca para isolamento de ARL e APP, construção de 28 unidades habitacionais rurais e pagamento de serviços de Assistência 

Técnica e Extensão Rural – ATER para os agricultores familiares do PNCF. 

Com objetivo de atender a Lei 12.651/2012 e contribuir para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e 

demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para o planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais foi realizado o Cadastro 

Ambiental Rural – CAR, de 07 imóveis rurais adquiridos pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário no Tocantins, beneficiando a Associação de 

Agricultores Rancho Califórnia, Associação Nova Morada, Associação dos Trabalhadores Rurais P A Boa Fe, Associação de Apoio aos Pequenos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm


 
 

 

 

Produtores Rurais de Novo Jardim, Associação dos Pequenos Produtores Rurais União da Vitória, Associação dos Produtores Rurais da Fazenda 

Castelo e Associação Família Unida, beneficiando um total de 155 famílias. 

 

Projeto Pólo de Fruticultura Irrigada São João 

Ao longo do ano 2015 foram desenvolvidas várias ações para a inserção da equipe da Seagro nas atividades cotidianas do projeto 

São João. Uma das medidas iniciais foi a organização dos produtores através de reuniões e assembleias gerais. Os objetivos dessas reuniões 

foram o cumprimento de normas estatutárias, discussão de estratégias para a evolução do perímetro, implementação da cobrança pelo uso da 

água, recadastramento dos produtores e o balanço hídrico dos setores de irrigação. 

Os serviços de assistência técnica, extensão rural, operação e manutenção das infraestruturas de uso comum e gestão ambiental 

foram feitos rotineiramente com o intuito de melhorar a qualidade dos produtos, aumentar a produtividade, a área plantada e manter a segurança 

do perímetro. 

A Seagro realizou a montagem dos cavaletes parcelares e do sistema de irrigação, totalizando 85% dos lotes estruturados e 

entregues, prontos para o plantio. Essa montagem ajudou a aumentar a área plantada de 465 hectares para 852,64 hectares, sendo que a 

expectativa para o próximo ano é chegar a 1.600 hectares de área plantada. 

No ano de 2015 houve um aumento da área plantada na ordem de 852,64 hectares e 450 hectares de área preparadas para o plantio. 

As áreas de culturas perenes e semi perenes totalizaram 662,44 hectares, e as culturas anuais ocupam uma área de 190,2 hectares. As culturas 

que mais se destacaram foram o abacaxi com uma área de 302 hectares plantados, seguido pela cultura da mandioca com 110 hectares, do coco 

59 hectares, da banana com 34,5 hectares, do mamão com 33,5 hectares, e das flores tropicais com 19,39 hectares. 

A Seagro participou ainda das reuniões do Comitê de Bacia do Entorno do Lago para tratar de assuntos inerentes á área do entorno 

do Lago da UHE Lajeado (enquadramento dos corpos d’água, metas de gestão das águas do Tocantins, Fundo dos Recursos Hídricos, usos 

múltiplos do lago, educação ambiental na região, georreferenciamento das vicinais nas áreas rurais do entorno, entre outros temas), a qual o 



 
 

 

 

Projeto São João está inserido.  Com o intuito de desenvolver ações de educação ambiental, sanitária, vistoria e preservação dos recursos 

naturais do Projeto, a Seagro fechou parceria com a Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria de Meio 

Ambiente e de Infraestrutura de Porto Nacional, Bombeiros, Odebrecht Ambiental/Saneatins, DIPRA e Naturatins. 

Houve ainda a elaboração e atualização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) do Projeto Polo de Fruticultura Irrigada São João, inscrito 

sob o Registro Estadual nº 332999, e Registro Nacional nº TO-1718204-D778.8406.4795.4678.8CF0.A2DD.048D.F68C. E ainda de sua Área de 

Reserva Legal (ARL) em compensação, Fazenda Mundial, município de Miracema do Tocantins - TO, sob os registros CAR/TO: 332908 e 

CAR/Nacional: TO-1713205-0C85.D7C1.88C7.4853.B85A.5A06.D1B1.5F4B. 

 

Projeto Manuel Alves 

O Perímetro Público Irrigado Manuel Alves está situado na região sudeste do Estado do Tocantins, no município de Dianópolis, 

próximo a cidade de Porto Alegre do Tocantins e tem como objetivo o desenvolvimento socioeconômico por meio da acumulação de água no 

reservatório da barragem do Rio Manuel Alves e da sua utilização diversificada, com ênfase na irrigação do perímetro para produção agrícola. O 

Perímetro Irrigado é composto por lotes irrigáveis para pequenos produtores qualificados, entregues com toda infraestrutura necessária para a 

produção (equipamentos de irrigação, desmatamento, correção do solo, água pressurizada) e lotes empresariais, que terão todos os custos com 

equipamentos e serviços necessários à irrigação e demais atividades custeadas por conta do empresário. 

A área cultivada no perímetro irrigado atualmente é de 952,19 ha somando lotes de pequenos produtores e empresários no decorrer 

de 2015.  Deste total são cultivados 33,44 ha com culturas anuais e o restante 918,75 ha sendo explorado por culturas perenes.  As principais 

culturas plantadas neste período no projeto foram a banana (variedade prata e nanica), abacaxi, manga, coco anão, mamão, mandioca, 

maracujá, pinha, abóbora, melancia, etc. 

Para a manutenção da produção e melhoria na infraestrutura produtiva e de apoio, a Seagro articulou junto ao Ministério da 

Integração Nacional a aprovação do Projeto da Instalação de Inspeção Sanitária, do Pórtico de Entrada do perímetro de irrigação, do Centro 



 
 

 

 

Administrativo para o distrito de irrigação, os Galpões para as Oficinas, a Cerca do Perímetro agrícola e a Drenagem Complementar, com início 

previsto para o ano de 2016. 

A gestão do projeto fica a cargo da empresa FAHMA, contratada pela Seagro para auxiliar na organização dos agricultores e gestão 

da sua propriedade, com vistas a produção e comercialização, bem como as dificuldades e oportunidades que possam surgem durante o 

processo, buscando aumentar o conhecimento e aprimorando técnicas, principalmente em logística de escoamento da produção. 

A produção do Perímetro irrigado Manuel Alves está sendo comercializada para diversos Estados do Brasil, atendendo principalmente 

os mercados de Marabá, Belém e Parauapebas do Estado do Pará e no Estado do Tocantins em Palmas, Araguaína, Gurupi e Dianópolis, 

Brasília - Distrito Federal, Campinas - São Paulo, Luís Eduardo Magalhães - Bahia e Imperatriz no Maranhão, além do mercado local de entorno 

ao projeto. 

Durante o exercício foram gerados cerca de 250 empregos permanentes e 30 empregos temporários, com potencial de mais de 1.000 

empregos diretos para o próximo ano, com a instalação da energia na área empresarial e nova licitação de lotes de pequenos produtores,  

A Seagro obteve ainda a renovação de Autorização ambiental 6885-2014, Processo 5696-2012-M, para levantamento, monitoramento 

e resgate de fauna silvestre do Projeto Manuel Alves, além da mudança de titularidade de Outorga do Projeto Manuel Alves, ao Distrito de 

Irrigação do Perímetro Manuel Alves, com o intuito de viabilizar maior autonomia ao projeto. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Revitalização do Projeto Rio Formoso 

A Elaboração da Atualização dos Estudos de Viabilidade, Elaboração do Projeto Executivo e Obtenção do Certificado de Avaliação da 

Sustentabilidade da Obra Hídrica (CERTOH), referente à recuperação das infraestruturas de uso comum do Projeto Rio Formoso foram 

executadas através de recursos oriundos do Convênio nº 174/2011 celebrado com o Ministério da Integração Nacional – MI no valor de R$ 

5.833.333,33, e do Contrato nº 021/2011 no valor de R$ 5.609.228,74.  Com o projeto aprovado pelo Ministério e pela Agência Nacional de Águas 

– ANA em 2015, o Termo de Compromisso para a execução das obras foi celebrado em Dezembro/2015, estando em fase de preparação para 

serem iniciados em 2016. 

 

Prodoeste 

O Projeto Prodoeste tem como objetivo a melhoria de oferta hídrica através da implantação de infraestrutura hídrica de projetos de 

irrigação, proporcionando condições para o bom desempenho das atividades de implantação, garantindo a produção de alimentos para 

comercialização em grande escala, visando ainda viabilizar condições favoráveis ao desenvolvimento regional do Sudoeste do Tocantins por 

meio da intensificação de atividades econômicas, ampliando as oportunidades produtivas, em função da disponibilidade de água para irrigação, 

que permita a instalação de agroindústrias, potencializando a criação de empregos e produção de alimentos e sementes de alta qualidade, tento 

forte enfoque nos aspectos ambientais, sociais e econômicos.  O Programa tem como missão incentivar o desenvolvimento regional, através do 

aproveitamento do imenso potencial de solos existente na região, disciplinando o uso e incrementando a disponibilidade hídrica através da 

criação de barragens de acumulação e elevadoras de nível, bem como canais para distribuição de água.  O projeto quando implementado em 

toda plenitude terá potencial para geração de 12 (doze) mil empregos diretos e indiretos. 



 
 

 

 

Em 2015 houve a concentração na conclusão dos estudos ambientais, projetos executivos e do planejamento de execução das obras, 

encaminhando-os para aprovação do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento os processos licitatórios para dar início as obras das 

barragens. 

As principais atividades desenvolvidas foram: 

 Avaliação Ambiental Estratégica; 

 Projeto das Barragens de Acumulação; 

 Projeto das Barragens Elevadoras de Nível; 

 Projeto dos Canais Principais de Distribuição; 

 Estudos de Impactos Ambientais (EIA/ RIMA); 

 Projetos Básicos Ambientais (PBA'S); 

 Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira; 

 Plano de Fortalecimento Institucional; 

 Plano Preliminar de Aquisição; 

 Promoção e apoio ao desenvolvimento regional; 

 Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos; 

 Aspectos de viabilidade Institucional e Arranjos para execução do Programa; 

Estudos para definição das áreas de preservação - APP's; e 

 Infra-estrutura Complementar. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL/TRABALHO 

No ano de 2015 foram desenvolvidas atividades que visaram contribuir para a implementação dos objetivos do Programa Temático 

Assistência Social e Mercado Crédito e Trabalho, com o objetivo de atender cidadãos tocantinenses, principalmente os que se encontraram 

em situação de vulnerabilidade social.  

Área de Abrangência 1° Etapa do Prodoeste 

 



 
 

 

 

Entre as diversas ações realizadas pelo Governo do Estado em 2015, as que tiveram maior destaque foram:  

 

 Assistência Social 

A equipe técnica da Secretaria do Trabalho e Assistência Social visitou 74 municípios, os quais foram orientados quanto ao 

aprimoramento da gestão do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, para oferta dos Serviços da Proteção Social Básica.  

Foram realizadas visitas técnicas em 72 municípios através da Coordenação Estadual Intersetorial para realizar reunião com famílias 

e técnicos da Coordenação Intersetorial do Cadastro Único e Programa Bolsa Família. 

 

 Realização da Oficina Regionalizada do PAIF e Prontuário SUAS, em Natividade 

 

Os 139  municípios foram orientados quanto à operacionalização do BPC e demais benefícios de transferência e apenas  os 

municípios de Pindorama e Ponte Alta do Tocantins não aderiram ao BPC – Beneficio de Prestação Continuada na Escola, o que resulta no 

acesso da pessoa com deficiência à educação e os beneficiários do Bolsa Família possibilita o acesso aos serviços de saúde, educação e 

assistência social. 

Conforme a Lei n° 2.001, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe da gratuidade dos transportes rodoviário e aquaviário intermunicipal 

de passageiros do Estado do Tocantins a idosos com idade a partir de 60 anos e renda mensal de até dois salários mínimos, a Secretaria do 

Trabalho e da Assistência Social – SETAS é responsável pelo processamento dos dados e emissão do Cartão do Idoso, após o envio do cadastro 

por parte dos municípios. No exercício 2015 foram entregues um total de 6.400 cartões em 111 municípios.  

A Proteção Social Especial realizou 16 Audiências Públicas sobre Trabalho Infantil nos municípios de  Ananás, Axixá, Babaçulândia, 

Bernardo Sayão, Campos Lindos, Couto Magalhães,  Miranorte, Nova Olinda,Novo Jardim,  Paranã, Pau D`Arco, Pequizeiro, Taguatinga, 



 
 

 

 

Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá com 833 participantes, dentre eles estiveram presentes representantes das Secretarias Municipais de 

Assistência Social, Educação, Saúde, CRAS, CREAS, Prefeituras, Câmaras Municipais, Ministério Público, Conselhos Tutelares, Escolas 

Municipais e Estaduais, Unidades Básicas de Saúde, SEBRAE, Universidade, Pastoral da Criança, Associações de Comerciantes e comunidades 

em geral.  

Realização de monitoramento em 14 municípios: Araguaína, Axixá,  Colinas do Tocantins, Cristalândia, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, 

Palmas, Paraíso, Pedro Afonso, Porto Nacional, Taguatinga, Wanderlândia e Xambioá,  para orientação e aplicação de questionário sobre as 

ações estratégicas do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.  

Com o objetivo de apoiar a campanha do dia 12 de junho - Dia Contra o Trabalho Infantil, 54% dos municípios, ou seja, 75 municípios 

receberam apoio com material gráfico repassado pelo Ministério do Trabalho e Emprego: panfletos, cartazes, estatuto da Criança e do 

adolescente e camisetas para Visita aos municípios para orientação à equipe  técnica quanto aos Demonstrativos Sintéticos, Plano de Ação e 

Política Municipal de Assistência Social – PMAS, 27 Municípios atendidos 

Visando a Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS, foram realizadas Capacitações para 768 técnicos de 126 

municípios, por meio do CapacitaSUAS, os temas abordados nos cursos foram: Introdução ao Provimento dos Serviços e Benefícios 

Socioassistenciais do SUAS; Atualização em Indicadores para Diagnóstico e Acompanhamento do SUAS - Sistema Único de Assistência Social e 

BMS - Brasil Sem Miséria; e Atualização em Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS. Além, da realização de Oficinas, em Palmas,  para 

capacitação dos sistemas da Rede SUAS; o Preenchimento do Plano de Ação 2015; e Demonstrativo Sintético 2014, Com participação de 110 

pessoas e 66 municípios. 

   

 CapacitaSUAS, Palmas 

Foram monitorados e avaliados pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS 82 municípios, com o intuito de aprimorar as 

práticas de gestão do SUAS, por meio de educação permanente de seus trabalhadores.  

No mês de outubro, foi realizada a X Conferência Estadual de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a política de assistência 

social, a mesma debateu assuntos pertinentes para a implementação e consolidação do SUAS de vez, rumo a 2026. O encontro foi histórico, pois 



 
 

 

 

coincidiu com as comemorações dos 10 anos do SUAS.  O evento contou a participação 138 municípios e a presença de 346 representantes 

entre poder público, membros da sociedade civil, entidades, trabalhadores e usuários do Suas, destes 170 eram delegados. A Secretaria do 

Trabalho prestou o suporte técnico e foi responsável pela Palestra Magna que foi ministrada pelo Representante do Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS Alceu Kuhn. 

 Realização da X Conferência Estadual de Assistência Social no Estado do Tocantins, com participação de 346 pessoas de 100 

municípios, onde a Secretaria do Trabalho e Assistência Social prestou suporte técnico 

Na área da Segurança Alimentar foram realizadas capacitação Regionalizada com participação de 271 pessoas e 87 municípios. E 

Seminário de Fortalecimento do SISAN e Encontro Preparatório para as Conferências de Segurança Alimentar – SAN, com participação de 89 

municípios e 184 pessoas  no  Auditório da UFT, em Palmas; 

A Secretaria do Trabalho e Assistência Social prestou suporte técnico para Conferência Municipal de Assistência Social dos seguintes 

municípios: Araguaína, Wanderlândia, Formoso do Araguaia, Sandolândia, Araguaçu, Alvorada, Carrasco Bonito, Sítio Novo, Buriti, São 

Sebastião, Maurilândia, Pequizeiro, Gurupi, Brasilândia, Nova Olinda, Combinado, Santa Tereza, Campos Lindos, Oliveira de Fátima, Pau D´arco, 

Santa Rita, Taipas, Dianópolis, Guarai, Aparecida do Rio Negro e Ipueiras no mês de Agosto. 

 

 Realização da 4ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado do Tocantins com 326 participantes e 74 municípios, 

onde a Secretaria do Trabalho e Assistência Social prestou suporte técnico 

A Casa de Apoio Vera Lucia Pagani, sediada em Palmas, têm ações direcionadas aos acompanhantes de pessoas hospitalizadas no 

Hospital Geral de Palmas, onde passaram 24.558 usuários os quais foram atendidos, entre janeiro e dezembro, por meio de acompanhamento 

pedagógico, psicológico e assistente social; ministrados cursos de cabeleireiro, manicure, oficinas de artesanato, ministrados por voluntários; 

palestras com grupos religiosos e temas diversos. 8.061 usuários foram atendidos com almoço e 9.257 com jantar, entre os meses de agosto e 

dezembro. 



 
 

 

 

Mercado, Crédito e Trabalho 

O Estado do Tocantins destacou-se nacionalmente na geração de empregos para os tocantinenses pois registrou números positivos e 

configura na terceira posição nacional com relação ao saldo de vagas de emprego, até o mês de dezembro foram 6.799 pessoas colocadas no 

mercado de trabalho por meio das agências do SINE em Palmas, Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins e 

Porto Nacional. O Estado está entre os quatro do país que tiveram saldo positivo  

Foram captadas 15.974 vagas para o mercado de trabalho no período de Janeiro a dezembro de 2015. 38.576 trabalhadores 

habilitados ao benefício de seguro desemprego. O número de Carteiras de Trabalho emitidas nos núcleos do SINE obteve um total de 15.036. 

Realização de capacitação de curta e média duração para 1.048 trabalhadores, nas áreas de Prevenção a Acidentes no Trabalho, 

Relações Humanas e Orientação para o Trabalho, Rotinas Administrativas, Auxiliar Administrativo, Frentista, Marketing de Relacionamento, 

Noções Básicas de Português, Qualidade no Atendimento, Secretaria Executiva, Técnica em Vendas, Relações Interpessoais no Trabalho e 

Empregada Doméstica, nos Núcleos do SINE. 

1.200 trabalhadores participaram de palestras sobre saúde, segurança no trabalho e trabalho decente. 

Realização de eventos organizados pela Diretoria do Trabalho: Palestra de Segurança no Trabalho no Canteiro de obras da 

ampliação do Hospital Geral de Palmas, no município de Palmas; Seminário de Promoção do Trabalho Decente - Erradicação do Trabalho 

Infantil, Saúde e Segurança no Trabalho, no município de Gurupi; Seminário Promoção do Trabalho Decente e Erradicação do Trabalho Escravo 

em Palmas.   

 Realização do dia D de Inclusão de Pessoas com Deficiência  (PcD) e do Beneficiário reabilitado no mercado formal de trabalho, 

participação de 11 empresas, 44 vagas cadastradas, 134 encaminhamentos realizados e 46 trabalhadores em processo de seleção. 

Realização do projeto “Sine Mais Perto do Trabalhador” em Palmas, sendo ofertados cursos de capacitação profissional, como 

Técnicas de Vendas, Auxiliar Administrativo, Coaching de Carreira, Telemarketing, Atendimento, do SINE/Palmas aos bairros e comunidades 

mais distantes do posto central, com carga horária de 20 horas, cada 



 
 

 

 

Foi realizado a Seleção do Processo Simplificado do Projeto ECOSOL para escolha de 17 agentes que atuarão no Projeto ECOSOL 

que tem como objetivo fortalecer as organizações de Economia Solidária nos territórios do Bico do Papagaio, Jalapão e região Sudeste do 

Tocantins no intuito de promover o desenvolvimento social e a erradicação da pobreza no Estado. As cidades contempladas são: Araguatins, 

Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Carrasco Bonito, São Miguel do Tocantins, Esperantina, Sampaio, Lagoa do Tocantins, Mateiros, Rio Sono, 

Santa Teresa do Tocantins, Ponte Alta do Tocantins, Rio da Conceição, Porto Alegre do Tocantins, Paranã, Taipas do Tocantins e Dianópolis. O 

contrato será de um ano, prorrogável por mais um. 

 
EDUCAÇÃO 
 

No ano de 2015, a rede estadual de ensino do Tocantins atendeu 177.332 alunos em 540 unidades educacionais e, destes, 26.795 

alunos foram beneficiados com transporte escolar garantindo seu acesso e permanência. 

 

As obras de infra-estrutura nas unidades escolares da rede estadual de ensino do Tocantins visam favorecer o processo de 

aprendizagem e garantir a formação integral e humanizada do aluno. Cabe destaque, dentre outras, a conclusão da construção da Escola 

Estadual Meira Matos, em Aparecida do Rio Negro, a ampliação da Escola Estadual Jorge Amado, em Araguaína e do Centro de Ensino Médio 

Diaconízio Bezerrada Silva, em Paraíso do Tocantins e, outras 26 (vinte e seis) unidades escolares, em diversos municípios do estado, foram 

reformadas. 

 

O JETs (Jogos Estudantis do Tocantins) e o PARAJETs (Jogos Estudantis Paralímpicos do Estado do Tocantins) contaram com a 

participação 35.000 alunos atletas, de 115 municípios, contando assim com uma participação efetiva de 250 escolas. 

 

O Programa de Alimentação Escolar Tocantins tem como público alvo 187.704 alunos matriculados na Educação Básica, em 

todos os níveis de ensino (fundamental e médio com atendimento parcial e integral, Educação de Jovens e Adultos, indígenas e quilombolas).

 O programa Gestão Compartilhada atendeu a 513 unidades educacionais com repasse de recurso para a manutenção e o bom 

atendimento à comunidade escolar em todos os municípios tocantinenses. 



 
 

 

 

O Salão do Livro contou com mais de 350 mil visitantes entre alunos, professores e comunidade em geral e como investimento na 

formação continuada, durante a realização deste evento de incentivo à leitura, a Seduc beneficiou 16.706 servidores com recursos financeiros 

destinados à aquisição de livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (Agetec) 

 

Na busca deimpulsionar e aperfeiçoar o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Tecnológica do 

Tocantins, o Governo do Estado por meio da Agência Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação (Agetec), no decorrer de 2015, 

estabeleceu inúmeras parceiras, convênios e ações destinadas à pesquisa, inovação, educação, qualificação de mão de obra, geração de 

emprego, além de promover a competitividade empresarial. 

 

Relativo à Educação Profissional e Tecnológica uma grande conquista ocorreu por meioda Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

Escola Técnica Aberta do Brasil (Rede E – Tec), Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e Instituições de Ensino Superior (IES),através dos Polos 



 
 

 

 

de Educação a Distância, com a oferta de cursos técnicos, graduação, pós-graduação e de extensão universitária. Atualmente estão matriculados 

1.909alunos. 

Através do Pronatec(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) atendeu 93 municípios, com a oferta de 28 cursos. 

Foram formadas 270 turmas e capacitados 1.808 alunos. 

 

Pagamento deR$ 4.753.403,99, a alunos e profissionais bolsistas (auxiliar de serviços gerais, supervisor regional, apoio 

administrativo/pedagógico, professor regente, técnicos administrativos e pedagógicos). 

 

Realização de grande mobilização por meio de uma ação itinerante, em 99 cidades do Estado, que resultou em 4.533 matrículas aos 

cursos previstos para iniciarem no mês de janeiro de 2016. 

 

Abertura de dois editais para a contratação de profissionais bolsistas. Um deles para 400 vagas e outro para 800 vagas do cadastro 

de reserva, aos quais ministrarão aulas nos cursos doPronatc. 

 

 

Ciência e Tecnologia 

 

Realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, quando a Agetec reuniu em diversos locais do Tocantins, mais de 11 mil 

estudantes e professores, em uma programação variada, com a finalidade de popularizar e difundir a ciência. Foram cerca de 600 atividades em 

17 municípios do Estado. 

 

Liberação pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Mcti) de R$ 600 mil e de R$ 200, mil pela Agetec para os projetos 

executivos de engenharia, que constitui a 1ª fase do Parque Tecnológico do Tocantins (prédio administrativo e centro de inovação). Além da 

inclusão do Parque no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2016. Com previsão de R$ 10 milhões para finalizar a 1ª fase. 



 
 

 

 

Retomada da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt), fator relevante para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, 

quando foi priorizada a manutenção de projetos e editais já existentes. 

 

Pesquisa 

 

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Mcti, prorrogou por mais um ano, o prazo de execução do Programa Estruturante no 

Tocantins. Com a prorrogação foi possível retomar as obras do Laboratório de Referência Animal (Lara) na Unitins de Araguaína. Com 

investimentos de cerca de R$ 680 mil reais. 

A prorrogação do Programa Estruturante permitiutambém o início de obrasno Centro Agrotecnológico da Unitins Agro em Palmas: 

Alojamento, Laboratório de Agroenergia, Biofábrica, em andamento. E mais o Viveiro de mudas, Casa de Vegetação, Aviário, e Aprisco. As obras 

terão um custo aproximado de R$ 650 mil. 

 

A Rede de Biodiversidade e Tecnologia da Amazônia Legal (Bionorte) aporta R$ 1.600 mil, para 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 o governo e a Sudam investem mais de R$ 600.000,00. 

 

 

Inovação 

 

O ProgramaTecnovabeneficiou 24 empresas que já estão recebendo recursos não reembolsáveis para investirem em projetos 

inovadores que irão promover a competitividade empresarial. Ao todo o projeto prevê o investimento de R$ 9,6 milhões, recursos oriundos do 

Governo Federal e Estadual. 



 
 

 

 

Por meio da Extensão Tecnológica, o projeto Sibratec atende no Tocantins, 94 empresas. Os investimentos variam de R$ 10.000,00 a 

R$ 30.000,00, a depender da modalidade de atendimento. Os seguimentos prioritários são Madeira e Móveis, Vestuário, Alimentos, Mineração, 

Cerâmica e Artefatos de cimentos. 

Por meio do Decreto nº 5.290/2015, o governador Marcelo Miranda, instituiu a Rede Tocantinense de Inovação (RTI), que terá o papel 

fundamental de promover a cultura de inovação, unindo as entidades governamentais, empresas, classes representativas e universidades.  

 

 

Tecnologias Sociais 

 

A Agetecatravés do Projeto Tecnologias Sociaisem parceria com a Finep,está implantando oito telecentros rurais, que em conjuntos 

com o projeto GesteLeite desenvolvem ações de transferências de tecnologias à produtores rurais de oito municípios do sudoeste do Tocantins. 

Outro projeto trata-se doJalamelque trabalha com produtores de dez municípios do Jalapão e o Projeto Rede Peixe tambémem funcionamento 

em oito 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. 

 

 

HABITAÇÃO 

 

A estruturação de políticas consistentes de desenvolvimento regional, habitação e desenvolvimento urbano, com integração entre os 

entes federais, estaduais e municipais,  apresenta-se como um desafio a esta gestão. 

No ano de 2015, o Governo do Estado do Tocantins, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação 

analisou todos os contratos em execução, o que resultou em diversas reprogramações, deu continuidade à regularização fundiária de 

empreendimentos entregues na gestão anterior do governador Marcelo Miranda (Quebradeiras de Côco) e trabalhou com a mobilização dos 

municípios como parte da estratégia de desenvolvimento regional do Estado. 



 
 

 

 

Apesar da crise fiscal enfrentada pela atual gestão, através da Superintendência de Habitação, a SEDRUH deu continuidade à 

execução de 1.888 unidades habitacionais, bem como obras de infraestrutura em empreendimentos em execução. Priorizando as obras da ARSO 

131, a equipe e seus colaboradores viabilizaram a entrega de 250 unidades habitacionais do Pró-Moradia, ainda em dezembro de 2015. As 

demais unidades do empreendimento serão entregues em duas etapas, previstas para o primeiro semestre de 2016. Em um esforço conjunto da 

SEDRUH, Ministério das Cidades e Ministério Público Federal, foi retomado contato com os bancos operadores do Programa Minha Casa Minha 

Vida 1, o que resultou na retomada parcial de obras que estavam paralisadas desde 2012, e a entrega, ainda em 2015, de 105 unidades 

habitacionais no interior do Estado. 

 
     Unidades habitacionais do Pró-Moradia na ARSO 131           Unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em        Lançamento da 2ª etapa do Minha Casa Minha Vida 
         fiscalização pela equipe técnica da SEDRUH                  Faixa 2, para servidores públicos 

 
 



 
 

 

 

 
O Governo do Estado, em parceria com a Caixa Econômica Federal, realizou ainda o lançamento do Programa Minha Casa Minha 

Vida - Faixa 2, já em sua segunda etapa, com 476 apartamentos em Palmas disponibilizados para comercialização com condições facilitadas de 

financiamento para servidores públicos municipais, estaduais e federais, modalidade na qual o Tocantins foi pioneiro. 

 

Em 2015, a SEDRUH também doou seis áreas urbanas na ALC NO 33 para as entidades Associação de Moradores da Quadra 407 

Norte (Asmarno), Associação das Costureiras do Estado do Tocantins (Assomoda), Associação de apoio à Organização Popular de Moradia 

(AAOPM), Associação Tocantinense de Preservação Ambiental e Valorização da Vida (Ecoterra), Associação Estadual de Apoio à Moradia 

Urbana e Rural (Aedamur) e Federação das Associações Comunitárias e de Moradores do Tocantins (Facomto) para construção de 2262 

unidades habitacionais. 

Através da Superintendência de Desenvolvimento Urbano, a SEDRUH deu continuidade ao processo de regularização fundiária nas 

unidades do projeto Quebradeiras de Côco, com a realização de levantamentos cartorários, cadastro social e topográficos nos municípios de 

Axixá, Buriti, Carrasco Bonito, Praia Norte, Sitio Novo e São Miguel. 

 

E por fim, através da Superintendência de Desenvolvimento Regional, a SEDRUH participou de encontros regionais com prefeitos e 

seus assessores, em todo o Estado, com o objetivo de diagnosticar as prioridades de cada região, e fomentar a implantação e operacionalização 

de consórcios públicos intermunicipais, como parte da estratégia de desenvolvimento regional do Estado. 

 

SAÚDE  

Atenção à Saúde 

Principais realizações 

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

das ações e serviços de saúde.  



 
 

 

 

Entre as diversas ações realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde em 2015, as que tiveram maior destaque foram:  

As internações hospitalares somaram 56.186 nos dezenove Hospitais do Estado, sendo que 32.229 internações foram para realização 

de procedimentos clínicos de média e alta complexidade e 23.909 procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade. Até outubro o Hospital 

Geral de Palmas realizou 10.246 internações destes 6.323 foram procedimentos considerados cirúrgicos.  

O atendimento ambulatorial realizado nas dezenove unidades hospitalares estaduais até outubro alcançou 2.428.924 procedimentos, 

razão de 1,6 procedimentos ambulatoriais por habitante. Destes 1.036.097 foram procedimentos com finalidade diagnóstica, 1.368.769 

Procedimentos clínicos, 16.061 Procedimentos cirúrgicos, ou seja, cirurgias ambulatoriais e pequenas cirurgias e 7.997 foram ações de promoção 

e prevenção em saúde.  

Até o mês de outubro de 2015 realizaram-se 4.875 cirurgias eletivas na rede pública e hospitais contratualizados com o Estado, das 

eletivas 79% (3.872) foram realizadas na rede própria do estado. Na rede hospitalar própria, os cinco hospitais estaduais que mais realizaram 

eletivas foram respectivamente: Hospital Regional de Araguaina (15%), Hospital Regional de Porto Nacional (13%), Hospital Regional de Gurupi 

(12%), Hospital Regional de Miracema (11%) e Hospital Regional de Pedro Afonso Leonicio de Sousa Miranda (10%). Ainda em referência as 

realizações de cirurgias eletivas entre janeiro a outubro obtiveram um avanço de 341 cirurgias eletivas no mês de janeiro para 608 eletivas em 

outubro nos hospitais públicos próprio, municipal e contratualizados do Estado, crescimento de 78% em 10 meses.  

O Hospital Maternidade Dona Regina teve 7.490 internações com 2.703 procedimentos cirúrgicos e 4.787 procedimentos clínicos de 

media e alta complexidade.  

Os hospitais regionais de Araguaína, Gurupi e Augustinópolis apresentam um total de internação respectivamente de 7.258, 6.029 e 

4.805.  

Dos serviços privados contratualizados com o SUS, entre janeiro e novembro 543 internações foram realizados nos leitos de UTI. 200 

internações neste período foram para UTI pediátrica, destes 101 no Hospital Cristo Rei e 99 internações Hospital Oswaldo Cruz. Realizamos 181 

internações em UTI neonatal e 162 internações em UTI adulto no Instituto Ortopédico de Palmas.  



 
 

 

 

No Hospital Dom Orione 48.168 procedimentos realizados para o SUS, 84% foram procedimentos ambulatoriais para diagnóstico, 

15% foram procedimentos clínicos ambulatoriais (entre elas consultas). Das internações no Hospital Dom Orione, foram realizados 54.937 

procedimentos para diagnóstico, 3.486 internações clinicas, 3.132 internações com finalidade cirúrgica, totalizando 61.455 procedimentos de 

internação hospitalar.  

Foram realizados até outubro 56.698 procedimentos de serviços de Hemodiálise localizados Araguaína, Palmas e Gurupi. Destes 

51.175 procedimentos foram de hemodiálise e 4.013 consultas para pacientes em tratamento de nos serviços de diálise. 22.017 diálises foram 

realizados em Palmas pela Fundação Pro-Rim, 16.177 pelo o Instituto de Doenças Renais de Araguaína e 12.981 pela Fundação Pro-Rim de 

Gurupi.  

Implantação em parceria com os municípios, de 16 (dezesseis) novas unidades de tratamento ao fumante nos municípios de: 

Araguaína, Bernardo Sayão, Chapada de Areia, Palmas, Gurupi, Miracema, Miranorte, Paraiso, Santa Tereza, Silvanópolis, Taguatinga, 

Tocantinia, Wanderlândia, Xambioá, Porto Nacional, Divinópolis. Formação para 46 profissionais de saúde de 10 municípios para ampliação das 

unidades de tratamento ao fumento: Abreulândia, Araguanã, Divinópolis, Palmas, Gurupi, Goianorte, Pugmil, Miranorte, Pedro Afonso.  

Treinamento de profissionais de saúde de 133 municípios para operacionalização do Sistema de Informação do Câncer- SISCAN, o 

qual é responsável pelo registro dos seguimentos em câncer de colo e útero. 

O percentual de Serviços de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para o ano de 2015 teve uma alteração positiva de 0,93% para 

1,05%, visto que, durante o período, houve abertura de novos serviços nos municípios de Sitio Novo (CAPS I), Novo Acordo ( CAPS I), Miracema, 

Buriti do Tocantins, Augustinópolis e Araguaína ( CAPS infantil) totalizando 22 serviços de CAPS no Estado. O percentual de cobertura do CAPS 

no Estado em 2015 apresenta-se acima do parâmetro nacional de cobertura que é de 0,77%. Implantação do serviço de atendimento a criança e 

adolescentes em Araguaina através do CAPS infantil, aberto em agosto de 2015.  

Implantação da Linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio com equipe técnica do Hospital Geral de Palmas.  

Realizado 9.225 atendimentos na Central de Regulação Médica de Urgência-CRMU, onde 1.002 foram para Araguaína, 2.098 para o 

município de Gurupi e 6.125 para Palmas.  



 
 

 

 

Redução do número absoluto de óbitos maternos, dados parciais, 10 confirmados de janeiro a agosto redução de 29% em 

comparação a 2014. Realizados 15.710 atendimentos no serviço especializado em reabilitação de Porto Nacional, 15.486 atendimentos no 

serviço especializado em reabilitação em Araguaína, 12.410 atendimentos no centro especializado de reabilitação – APAE de colinas, 5.621 

atendimentos no centro de especializado em reabilitação de Palmas e 534 atendimentos no Centro Estadual de Diagnóstico e Reabilitação 

Auditiva – CEDRAU, totalizando 49.761 atendimentos a pessoa com deficiência (dados parciais) 

Implantação do Programa Saúde para Todos com a atuação de unidades móveis de oftalmologia, um programa do Governo do 

Estado que tem levado consultas e cirurgias de catarata a quem mais precisa. 

Os atendimentos foram feitos na cidade de Guaraí, oferecendo o serviço para 23 municípios da Região de Saúde Cerrado Tocantins 

Araguaia. Foram contabilizados 18.761 procedimentos de paquimetria, mapeamento de retina e tonometria, 3.357 consultas, 1.689 cirurgias de 

catarata e 1.313 atendimentos de pós-catarata. As outras sete regiões de saúde também serão beneficiadas com os atendimentos. 

No serviço de Hemorrede destacam-se os exames ambulatoriais realizado no ambulatório anexo no Hospital Geral de Palmas – HGP.  

Até 30 de novembro o ambulatório de hematologia realizou 1.995 consultas especificas para portadores de doenças hematológicas com 4.764 

exames ambulatoriais e 1.674 atendimentos por equipe multiprofissional (psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, dentista) aos usuários portadores 

de doenças hematológicas.  

Foram captadas 30.539 pessoas para doação de sangue onde 21.793 (71%) estavam aptos para doação. 53.849 bolsas de sangue e 

hemocomponentes foram produzidas para atender as demandas de 100% da rede hospitalar do estado seja ela pública ou privada, 4.764 

pessoas estão cadastradas como doadores de medula óssea no estado.  

Na Assistência Farmacêutica do estado estão cadastrados 5.210 usuários. No ano de 2015 aproximadamente 4.900 usuários 

cadastrados foram atendidos mensalmente (94%) e 250 usuários sob demanda judicial.   

 

 



 
 

 

 

Vigilância em Saúde 

 Realização de treinamento em profilaxia e controle da raiva humana e animal para os gestores e profissionais da área de saúde em 

quatro municípios (Araguaçu, Cariri, Dueré e Sandolândia), com a presença de 103 profissionais. 

 Monitoramento dos atendimentos antirrábico pelo Sistema on line de informe mensal de profilaxia da raiva e notificações no SINAN 

(Sistema de Notificação de Agravos de Notificação) com registro de 4.096 atendimentos em 2015 e 4.587 em 2014, apresentando diminuição de 

11,9% das notificações em 2015 comparando-se com o mesmo período do ano anterior. 

 Acompanhamento dos casos de raiva animal (herbívoros) através do relatório mensal da ADAPEC que informou nesse período 12 

casos confirmados de raiva nos municípios de Alvorada (1 bovino), Bandeirante (1 bovino), Brasilândia (1 bovino), Brejinho de Nazaré (1 bovino), 

Guaraí (2 bovinos), Novo Acordo (1 bovino), Palmeirante (2 equinos), Porto Nacional (1 equino), Riachinho (1 bovino) e Tupiratins (1 bovino) onde 

foi orientado aos municípios realizar busca ativa criteriosa de pessoas que tiveram contato com esses animais para avaliação da necessidade de 

se instituir o esquema de profilaxia da raiva. 

 Aquisição de insumos para campanha de vacinação antirrábica animal (cão e gato). 

 Monitoramento dos casos de Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana notificados no SINAN, quanto às 

condutas diagnósticas, tratamento e evolução; 

 Investigação de 7 óbitos suspeitos de Leishmaniose Visceral; 

  Liberação de 30.650 ampolas de Glucantime para tratamento dos casos de Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar 

Americana nas unidades de saúde municipais e estaduais; 

 Liberação de 750 frascos de Anfotericina B Lipossomal para tratamento dos casos graves de Leishmaniose Visceral e 

Leishmaniose Tegumentar Americana nos Hospitais de Referência do Estado (HGP, HIP e HDT);  

 Liberação de kits de Teste Rápido (Kalazar Detect / IT LEISH) para diagnóstico laboratorial de Leishmaniose Visceral humana; 



 
 

 

 

 Liberação de 46 kits de Intradermorreação de Montenegro para diagnóstico laboratorial de Leishmaniose Tegumentar Americana; 

 Liberação de 1884 kits de Teste Rápido (DPP-LVC) para a rotina de ações de vigilância e controle da Leishmaniose Visceral 

canina; 

 Capacitação e implantação do Teste Rápido para Leishmaniose Visceral Canina (DPP-LVC) em 4 municípios (Dianópolis, 

Xambioá, Carmolândia e Axixá do TO). 

 Foram realizadas 7 assessorias técnicas quanto às ações de vigilância e controle das Leishmanioses, nos municípios de 

Babaçulândia, Carmolândia, Xambioá, Presidente Kennedy, Axixá do TO, Araguatins e Augustinópolis; 

 Investigação de 22 casos suspeitos de Leptospirose juntamente com a Vigilância Epidemiológica municipal em 08 municípios do 

Estado e acompanhamento de 57 notificações de casos suspeitos em 18 municípios através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN); 

 Busca ativa em 7.494 escolares, sendo detectados 114 casos de tracoma , em onze  municípios; 

 Vigilância laboratorial da raiva por meio de análises laboratorial de 460 cérebros caninos enviados por 80 municípios; 

 Redução de 0.9% de casos de leishmaniose visceral canina por meio da vigilância Leishmaniose Visceral e do controle de 

reservatórios em 47 municípios (janeiro a junho de 2015); 

 Notificação de 367 casos de Leishmaniose Tegumentar - LT com 279 diagnósticos clínicos laboratoriais; 

 Aumento de 73,7% de Cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar bacilífera; 

 Aumento de 83,2% de realização de exames anti-HIV nos casos novos de Tuberculose; 

 Alcançado 78,4% da proporção de cura dos casos novos de hanseníase nas coortes; 



 
 

 

 

 Redução de 41% na incidência de Aids. A incidência de casos de Aids no Tocantins foi de 4,47/100.000; 

 Com o objetivo de qualificar a prevenção e cuidado com os casos suspeitos de Dengue, Chikungunya e Febre por Zika, a SESAU-

TO capacitou 99 agentes de combate às endemias, distribuídos entre 39 municípios, aprimorando assim as ações de controle do Aedes aegypti, 

vetor destes agravos. Realizou-se também capacitações em diagnóstico e manejo clínico para médicos, onde 70 profissionais de 18 municípios e 

75 enfermeiros de 39 municípios foram capacitados. Além disso, a SESAU reativou o comitê estadual de mobilização para o controle do Aedes 

aegypti, envolvendo vários setores da sociedade na prevenção destes agravos. 

 Redução de 18,12% dos casos de mortalidade precoce por Doenças Crônicas Não Transmissíveis em menores de 70 anos - 

comparando o ano de 2015 (de janeiro a agosto) com o ano anterior no mesmo período; 

   Distribuição no ano de 2015 de 683 mil frascos de hipoclorito de sódio 2,5%. O produto é recomendado para purificar a água 

destinada ao consumo humano, tem o objetivo de evitar o aumento de casos de diarréia nos municípios. 

 Realização de 414 inspeções e reinspeções sanitárias em 2015, sendo 253 vinculadas aos serviços de saúde (Hospitais, Clínicas, 

Laboratórios, UBS, Consultórios Odontológicos e outros), 101 na área de Alimentos (Indústrias processadoras de gelados comestíveis, Indústrias 

processadoras de palmito e conservas, Indústrias de Alimentos com registro obrigatório, Indústrias de Alimentos dispensadas de registro 

Indústrias de alimentos) e 60 vinculadas a produtos (Distribuidoras de medicamentos; correlatos; saneantes e cosméticos, Farmácias com 

Manipulação fórmulas magistrais e oficinas). 

 Emissão de 141 alvarás sanitários,  

 819 cadastros de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária,  

 04 investigações de surtos e infecção em serviços de saúde ou por alimentos,  

 03 atividades educativas para a população,  

 02 atividades educativas para o setor regulado,  



 
 

 

 

 163 análises de projetos básicos de arquitetura,  

 87 aprovações de projetos básicos de arquitetura,  

 63 recebimentos de denúncias/reclamações,  

 48 atendimentos a denúncias/reclamações  

 Emissão de 249 laudos de análise laboratorial do programa de monitoramento de alimentos recebidos pela vigilância sanitária. 

 

Gestão do Sistema de Saúde 

Planejamento 

O setor de planejamento articulou no início do ano a realização de um evento de acolhimento entre os gestores de saúde (Secretaria 

de Saúde do Estado do Tocantins, Secretarias Municipais de Saúde e Ministério da Saúde), tendo sido realizado nos dias 03 e 04 de março de 

2015 o AcolheSUS com o tema SUS: Financiamento e Gestão Solidária e Cooperativa. 105 dos 139 Secretários Municipais de Saúde 

participaram do evento. 

Elaboração e aprovação da Programação Anual de Saúde para o exercício de 2016 e do Plano Estadual de Saúde para os próximos 

quatro anos (PES 2016-2019), cuja metodologia proposta foi consolidada na Portaria SESAU Nº 457 de 22 de maio de 2015 (publicada no DOE 

nº 4.381). Este processo, conduzido pela Superintendência de Planejamento do SUS em consonância com a construção do Planejamento 

Estratégico (Plano de Longo Prazo).  

 

O Estado do Tocantins possui 08 (oito) Regiões de Saúde e para cada região tem uma Comissão Intergestores Regional/CIR que é 

formada por representantes da gestão do SUS, ou seja, por trabalhadores da Secretaria de Estado da Saúde/SESAU, designados por portarias e 



 
 

 

 

pelos secretários municipais de saúde dos municípios daquela respectiva região. Cada CIR realiza anualmente 06 (seis) reuniões ordinárias, e 

extraordinárias quando houver necessidade.  

Durante o ano de 2015 foram realizadas 54 reuniões, sendo 48 (quarenta e oito) reuniões ordinárias e 06 (seis) reuniões 

extraordinárias. Deste total 06 (seis), uma de cada CIR, foram centralizadas em Palmas no mês de março, as demais 48 (quarenta e oito) foram 

realizadas regionalmente. Segue detalhamento por CIR:  

 A CIR Bico do Papagaio realizou  06 (seis) reuniões ordinárias;  

 A CIR Médio Norte Araguaia realizou 07 reuniões, sendo 06(seis) ordinárias e 01(uma) extraordinária; 

 A CIR Cerrado Tocantins Araguaia realizou 07 reuniões, sendo 06 (seis) ordinárias e 01(uma) extraordinária; 

 A CIR Cantão realizou 07 reuniões, sendo 06 (seis) ordinárias e 01 (uma) extraordinária; 

 A CIR Capim Dourado realizou  06 (seis) reuniões ordinárias; 

 A CIR Amor Perfeito realizou 07 reuniões, sendo 06 (seis) ordinárias e 01(uma) extraordinária; 

 CIR Ilha do Bananal realizou 07 reuniões, sendo 06 (seis) ordinárias e 01 (uma) extraordinária, 

 CIR Sudeste realizou 07 reuniões, sendo 06 (seis) ordinárias e 01 (uma) extraordinária. 

 

Sendo a CIR um espaço de articulação, negociação, pactuação, planejamento e avaliação das políticas de saúde. De modo que neste 

período foram emitidos 59 Consensos; 87 encaminhamentos (60 respondidos e 27 que ainda não foram respondidos). 

 

Fortalecimento do Controle Social 



 
 

 

 

 Foram realizadas as Conferencias Municipais de Saúde em 134 municípios, onde foram tirados os Delegados dos municípios para 

representar na Conferência Estadual; 

 Realização da Conferência Estadual de Saúde, nos dias 26 e 27 de agosto de 2015, com a participação de um público estimado 

em 1000 (mil) pessoas com mais de 700 (setecentos) delegados; 

 Participação na 15ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília, sendo 56 (cinqüenta e seis) delegados eleitos na Conferência 

Estadual de Saúde e 08 (oito) convidado pelo Conselho Nacional de Saúde.  

 

Educação Permanente 

A Superintendência de Educação na Saúde e Regulação do Trabalho desenvolveu diversas atividades relevantes em 2015, que 

culminaram contemplando um grande número de sujeitos do Sistema Único de Saúde (SUS), como descrevemos a seguir: 

 545 pessoas foram capacitadas através de processos educacionais ofertados pela ETSUS, diretamente ou indiretamente, em 

parceria com Instituições de Ensino e Pesquisa (IEP), destacando-se, dentre estes, o Mestrado Profissional em Saúde coletiva com ênfase em 

Sistemas de Saúde (realizado pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia /ISC-UFBA). 

 269 pessoas participaram de eventos (seminários, oficinas, etc.), 170 pessoas foram capacitadas por meio da Comissão de Ensino 

Serviço (CIES)  

 

Ouvidoria 

No ano de 2015 houve 674 manifestações registradas e apenas 161 ainda estão em andamento - não foram respondidas à Ouvidoria, 

destas 65 são denúncias as quais necessitam de um período maior para serem respondidas, devido a necessidade de auditoria, sindicância ou 



 
 

 

 

fiscalização sanitária, e 58 tratam-se de reclamações que também demandam um período para tomada de providências para solução do 

problema. Portanto, do total de 674 registros 513  já foram respondidos com as devidas providências e problemas solucionados. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Programa 1020 – Segurança e Proteção ao Cidadão 

A Secretaria da Segurança Pública, por meio da Polícia Civil e da Polícia Científica tem por missão proporcionar ao Estado o exercício 

satisfatório do jus puniendi, pois a persecução penal consiste além de perseguir, investigar, elucidar o crime e apontar os seus autores, uma 

investigação segura, para que o Ministério Público ofereça com segurança a denúncia e os culpados sejam punidos.  

Em 2015 foi inaugurado o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado do Tocantins, que 

possibilitará a Polícia Civil, rastrear a fonte do dinheiro empregado na compra de bens, e desta maneira, será possível não só descapitalizar as 

organizações criminosas, mas também recuperar os ativos roubados.Foi inaugurada a 4ª Delegacia de Polícia de Porto Nacional, localizada no 

distrito de Luzimangues.Teve início a Implantação do Centro Integrado de Comando e Controle no Estado do Tocantins –CICC, que prevê o 

fortalecimento dos sistemas de gestão integrado das forças de segurança que funcionam no Estado. 

Modernização dos sistemas de informação das unidades de segurança públicacom restabelecimento da Delegacia Virtual e o 

reaparelhamento do Sistema Integrado de Operações Policiais, com a aquisição de 04 novos gravadores digitais para gravação e rastreamento 

das chamadas através do serviço 190. 

Foram recebidos através de doação pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Tribunal Regional Federal, Justiça Federal, 

Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União, mais de 4.200 itens de mobiliários e equipamentos de informática.Recebimento em 

doação de 02 veículos do Ministério Público do Trabalho, 02 veículos do Tribunal Regional do Trabalho, 10 veículos da Receita Federal e 

cessão/cautela por Juízes das Comarcas do Tocantinsde 34 veículos.Houve ainda a formalização do Acordo de Cooperação Técnica com a 

Energisa para manutenção e reforma dos veículos da SSP/TO.  



 
 

 

 

Restabelecimento e Funcionamento do Conselho Superior da Polícia Civil, que ficou sem reuniões por mais de 01 ano. Porém neste 

ano de 2015 já foram julgados 281 processos, em 09 sessões, restabelecendo os direitos dos servidores. Aprovação do Fundo de Modernização 

e Aparelhamento da Polícia (Funpol) eda Instituição de Indenização por Plantões dos Delegados de Polícia Civil. 

Modernização do Atendimento Social Desenvolvimento Pelo Instituto Médico-Legal, com aquisição de: 14 geladeiras, 28 aparelhos de 

ar condicionado, 14 fogões e 14 computadores, 14 aparelhos de DVD com recurso do Convênio nº 751265/2010. Reaparelhamento Das 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, com a aquisição de 05 veículos, Renault Clio, zero quilômetro, destinados a atender às 

Delegacias Especializadas no Atendimento a Mulher – DEAMs de Porto Nacional, Araguaína, Gurupi e Palmas, com recursos do Convênio nº 

770552/2012. Estruturação e Fortalecimento do Setor de Estatística e Análise da SSP, com a aquisição 10 Licenças de uso de Software; 

Licenças de Solução de Inteligência Analítica e capacitação de servidores “In Company”, com recursos do Convênio nº 

776367/2012.Aparelhamento da Seção de Sexologia Forense de Antendimento à Mulher em Situação de Violência do Núcleo de Medicina Legal 

do IMLde Gurupi com a aquisição de 02 arquivos de aço, 05 mesas em L, 2 armário baixo, 5 gaveteiros, 02 armário alto, 10 cadeira fixa 

executiva, 02 cadeiras longarinas e 01 VAN, recursos do Convênio nº 774344/2012. Reaparelhamento da Delegacia de Homicídios e Proteção à 

Pessoa de Palmas, com a aquisição de 06 rádios transceptor portátil HT, 06 baterias, 02 GPS, 07 nobreaks e 5 computadores, através do 

Convênio nº 793365/2013 SENASP/MJ. Reaparelhamento da Delegacia de Repressão a Conflitos Agrários: aquisição de 02 GPS, Convênio nº 

774220/2012 MDA. Através do Convênio nº 791899/2013 SENASP/MJ, foram adquiridos para o Departamento da Polícia Comunitária 01 

computador e 02 bebedouros, e ainda 01 caixa amplificada através do Convênio nº 770801/2012 SENASP/MJ. 

Aprimoramento do ensino e da capacitação continuada dos policiais civis e científicos, através das seguintes ações da Academia da 

Polícia Judiciária: Aquisição de 01 microônibus com capacidade para 16 lugares, adaptado e transformado em Academia de Polícia Móvel, com 

recursos do convênio nº 775948/2012. Capacitação de 45 policiais, sendo 35 civis e 10 militares, no Curso de Entrevista e Interrogatório, 

ministrado por agentes especiais do FBI - Agência Federal de Investigação dos Estados Unidos, com parceria com a SENASP - Secretaria 

Nacional de Segurança Pública e a Embaixada Americana no Brasil.Conclusão da Pós Graduação Latu Sensu em Gestão de Segurança Pública, 

no município de Palmas com 54 capacitados no município de Araguaína com 40 capacitados  e Gurupi com 50 capacitados, recursos do 

Convênio nº 775948/2012 MJ/SENASP.Com recursos do Convênio nº 774261/2012 MJ/SENAP, com o Projeto Atenção à Saúde Biopsicossocial 

de Policiais Civis e Polícia Técnico Científica, foi realizado o Curso de Capacitação em Dependência Química, onde foram capacitados 30 



 
 

 

 

profissionais de segurança pública, e foi realizado ainda Pesquisa/diagnóstico dos riscos ocupacionais, fatores de adoecimento e perfil 

epidemiológico dos policiais civis e científicos, com 431 policiais atingidos. 

A Polícia Civil realizou neste ano a autuação de 2.601 Autos de Prisões em Flagrante Delito – APF e ainda 333 Adultos presos em 

virtude de Mandados Judiciais. Foi lavrado no período 41.281Boletins de Ocorrência – B.O., foram lavrados 4.335 Termos Circunstanciados de 

Ocorrência – TCO, e ainda foram realizadas a apreensão de 230 adolescentes em conflito com a lei, lavrando o competente Autos de Apreensão 

em Flagrante Delito - AAFD. Foram recuperados 603 veículos, foram apreendidas 432 armas de fogo e 310 armas brancas (faca, facões e etc.), 

em todo o território Estadual.  

Foraminstaurados6.243 Inquéritos Policiais, tendo remetido ao Poder Judiciário 4.828 Inquéritos Policiais – I.P com autoria definida e 

ainda 263 concluídos, entretanto sem autoria definida. A Polícia Civil implementou, no ano de 2015, 30 operações que foram destaques na mídia 

estadual, resultando em inúmeras apreensões de drogas e prisão de criminosos. A meta é intensificar o efetivo combate aos crimes de homicídio, 

tráfico de drogas,roubo a bancos, residência e estabelecimentos comerciais.  

A Polícia Civil realizou a apreensão de aproximadamente 1,3 Toneladas de Maconha, 21.33 Kg de CRACK, 7.36 Kg de COCAÍNA, 

68,60 gramas de Haxixe, 1.69 Kg de Ecstasy, MDMA, 215 gramas de LSD, em todo o território estadual. 

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

atividades realizadas no ano de 2015: emissão pelo Instituto de Criminalística, um total de 18.781 laudos periciais, sendo 7.569 atendimentos de 

ocorrências realizadas em Palmas e 11.312 atendimentos de ocorrências realizadas no interior do Estado. No Instituto Médico Legal foram 8.090 

perícias, sendo em sua maior parte de lesão corporal. O Instituto de Identificação expediu 88.008carteiras de identidade, sendo 61.812 nos 

núcleos do interior e 26.196 na capital. No Instituto de Genética Forense foram feitas 43 perícias. 

Tendo como missão desenvolver ações que promovam uma maior integração entre comunidade e as forças de segurança, como: 

polícias militar e civil, corpo de bombeiros militar e demais órgãos do sistema de defesa social; bem como, capacitar esses agentes na busca de 

soluções criativas de caráter preventivo aos problemas de segurança pública do Tocantins. A Assessoria de Polícia Comunitária procura 

desenvolver em suas ações, a filosofia de humanização em busca da paz social, e a excelência na prestação das atividades realizadas e 



 
 

 

 

transparência nos objetivos e metas a serem alcançados.Foram realizadas em 2015 sete Edições do Curso de Capacitação de Agente 

Comunitário  

de Segurança, a 13ª, 14ª e 15ª Edição em Palmas, com público alcançado de 12 comerciantes da Avenida JK e 26 professores da 

Escola Vila União e 20 moradores do Setor Santa Fé II. A 16ª Edição foi realizada em Araguaína com a participação de 15 moradores de diversos 

bairros. A 17ª e 18ª Edição foi realizada em Colinas com 34 e 42 participantes respectivamente, e 19ª Edição foi realizada em Nova Rosalândia 

com 50 participantes.Foi iniciada a Reestruturação e formalização do Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social - CONSEG de 

Taquari. 

1º Encontro de Associação de Moradores de Palmas com as Forças de Segurança Pública, com participação de 200 (duzentas) 

pessoas, dentre lideres comunitários e comunidade em geral.Reunião com Associação de moradores e lideranças da Quadra 110 Norte, Quadra 

1304 Sul e da Quadra 906 Sul, para discutir assuntos relativos à segurança pública e apresentar projetos: Mulheres da Paz e Protejo que serão 

implementados na base comunitária da referia quadra. 

 

TRANSPORTE (INFRA-ESTRUTURA) 

 

Transporte e Obras Públicas 

O Balanço Social integra, na forma de anexo específico e didático, a Prestação de Contas Anual do Governador, apresentando, por 

setor de governo, os principais resultados alcançados pelas políticas sociais no ano anterior, servindo como um dos instrumentos de 

planejamento e avaliação da responsabilidade social da gestão pública tocantinense. 

A responsabilidade social na gestão pública estadual, consiste na implementação, pelo Estado, de políticas públicas, planos, 

programas, projetos e ações que assegurem o acesso da população à assistência social, educação, serviços de saúde, emprego, alimentação de 

qualidade, segurança pública, habitação, saneamento, transporte e lazer, com equidade de gênero, etnia, orientação sexual, idade e condição de 

deficiência. 



 
 

 

 

Podemos citar, por exemplo, que em matéria de infraestrutura, o PDRIS é mais um grande passo para promover o desenvolvimento 

da mobilidade intermunicipal e diminuir as desigualdades socioeconômicas em todas as regiões do Estado. 

A Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINF) tem como missão formular e implantar soluções integradas de infraestrutura pública 

com segurança, conforto, eficiência e comprometimento com o desenvolvimento sustentável do Tocantins. 

Mesmo com a contenção de despesas instituídas pela administração pública, a promoção de obras públicas compatíveis às 

demandas da sociedade, bem como à salvaguarda do meio ambiente e do patrimônio artístico, histórico-cultural também estiveram presentes nas 

ações desenvolvidas ao longo do ano. 

Buscou-se corrigir um viés histórico com mudanças na modelagem institucional, dentro de uma visão sistêmica, dotando-a de 

autoridade, representatividade e capacidade técnica para exercer suas funções sob estruturas organizacionais mais modernas e enxutas, 

expressas na Lei 2.986, de 13 de julho de 2015. 

Lastreada naquele diploma legal, procurou-se fortalecer as superintendências e diretorias de Obras Públicas bem como a Intermodal 

de Transporte e Infraestrutura incentivando ações específicas a fim de otimizar o uso das vantagens comparativas de cada modal bem como 

formular e implementar ainda as políticas públicas de mineração e energia cumprindo com diligência as diretrizes estratégicas preestabelecidas 

em conformidade com o planejamento estratégico. 

À SEINF cabe racionalizar a execução de obras nos diversos setores da administração estadual, evitando a criação de setores de 

engenharia em cada órgão do governo para execução de obras. Entretanto, salientamos que devido alguns entraves burocráticos que regem as 

licitações públicas, muitas das execuções físicas de obras serão aportadas para o exercício de 2016. 

É importante salientar que grande parte dos dispêndios realizados tanto pela SEINF quanto pelo DERTINS, decorreram para pagamento 

de despesas de exercícios anteriores, o que implica dizer que impossibilitou a realização de grande parte de alguns programas e ações de ambas 

às pastas.  

Ainda com relação à SEINF, relevantes ações podem ser destacadas no ano de 2015: 



 
 

 

 

 Foi realizada a reforma do Estádio Nilton Santos, sendo aproximadamente 8.000m2 para realização dos Jogos Mundiais dos Povos 

Indígenas; 

 Manutenção de 571.000 m2 referente ao piso em pedra portuguesa da Praça dos Girassóis. 

Ao Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Tocantins – DERTINS, cabe formular, implementar, assegurar e avaliar 

políticas, normas, planos, programas e projetos, bem como soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas e bens e ainda, o sistema 

rodoviário estadual e sua integração com os modais, objetivando um desenvolvimento regional e socioeconômico.  

Devido á extensão da malha rodoviária do Estado, o DERTINS, ao longo de vários anos, vem priorizando ações e investimentos nesta 

modalidade.  

No ano de 2015 os trabalhos foram realizados através da mobilização de recursos para alcançar os resultados pretendidos, da 

articulação dos agentes na busca das melhores soluções para os pleitos setoriais e do equilíbrio nas decisões entre benefícios econômicos, 

sociais, políticos, tecnológicos e ambientais. 

Há de seremmencionadas ainda, as parcerias com entidades internacionais no sentido de desenvolver as ações que resultaram em 

efetivo apoio e desenvolvimento das rodovias estaduais.  

 Conservação 68 km da malha rodoviária não pavimentada do Estado, Rodovias: TO-365, TO-030 e TO-255. 

 Pavimentação de 11km de rodovias no trecho Tocantinópolis a Ribeirão Grande e Araguatins a Buriti do Tocantins;  

 Recuperação de 213 km de pontos críticos localizados nas rodovias tocantinenses – Trecho Dianópolis ao entroncamento da TO-

110 e Entroncamento da TO-110 á divisa TO/GO; 

 Recuperação de 437 km de rodovias estaduais referente à parceria com o Banco Mundial – Programa CREMA; Lote 1: Porto 

Nacional, Palmas, Lajeado, Miracema e Miranorte e Lote 2: Paraíso, Monte Santo, Divinópolis, Pium, Cristalândia, Nova Rosalândia, Pugmil e 

Lagoa da Confusão;  



 
 

 

 

 Parceria com o Banco Mundial para execução do Plano Estadual de Logística e Transporte - PELT; 

 Parceria com o Banco Mundial para eliminação de pontos críticos, especialmente em cursos d’água, com a construçãode obras de 

arte (pontes, galerias e bueiros) em aproximadamente 1.039 km de estradas vicinais,abrangendo 72 municípios tocantinensesnas regiões Centro-

Oeste, Sudoeste e Noroeste; 

 Parceria com a Caixa Econômica Federalpara execução de 242.352 m2 de pavimentação e 23.557 metros lineares de drenagem 

nas vias urbanas das quadras 307 Sul, 309 Sul e 407 Sul em Palmas, setor Itaipu no município de Araguaína, setor Santa Rosa no município de 

Colinas e Porto Nacional. 

 
INDICADORES AMBIENTAIS 
 

Avanços em Destaque 

 Garantia de segurança jurídica para produtores rurais que investem na produção agropecuária, com o realinhamento 

técnico de procedimentos de regularização de reservas legais no Estado. 

 Força tarefa no julgamento de autos de infração bem como o registro em divida ativa daqueles autuados que não 

manifestaram desejo de promover a negociação de seus passivos. 

 Saneamento financeiro do Naturatins com redução de débitos de 01/01/2015 de R$ 2.322.050,83 para R$ 306.075,87 

em 31/12/2105, com fornecedores e diárias, com tendência de alta na arrecadação do Instituto. 

 Reestabelecimento de parcerias estratégicas com IBAMA, Ministério Publico Estadual e Federal, dentre outras 11 novas 

firmadas no ano de 2015. 

 Definição do Planejamento Estratégico do Naturatins. 



 
 

 

 

 

Desafios para este Governo 

 Analisar os mais de 5 mil Cadastros Ambiental Rural considerando o fim do prazo para adesão voluntaria ao mesmo. 

 Aprovar a Lei Estadual de Vegetação Nativa frente aos desafios da COP21 nas estratégias de restauração ambiental. 

 Implementar o NaturatinsOnLine, onde todos os processos administrativos de controle ambiental serão digitais. 

 Garantir sustentabilidade financeira do Naturatins compatibilizando o serviço prestado a sociedade com seus custos 

operacionais. 

 Aumentar eficiência e eficácia na emissão dos atos administrativos, reduzindo o período de espera em pelo menos 50% 

ao final do governo. 

I. Ações desenvolvidas na área técnica 

a. Gestão do licenciamento ambiental – no licenciamento ambiental, mesmo com a crise econômica do país, 

mantivemos os mesmos números de 2014 no que refere-se ao deferimento de licenças ambientais, demonstrando a contribuição do 

Naturatins para que a atividade econômica não encontre na área ambiental uma desculpa para ser desenvolvimento. 

b. Gestão dos recursos florestais - foram identificados desvios de conduta no modo operante de alguns setores de 

controle ambiental, que não obstante aos prejuízos ambientais de atos do governo passado, certamente comprometia seriamente a 

imagem do Estado do Tocantins perante o cenário nacional. Esses desvios foram denunciados por meio da Ouvidoria Geral do 

Governo do Estado, e quando apurados na presente gestão, o modo operante de analises e procedimentos de aprovações de atos 

irregulares de aprovações de desaverbação de reservas legais com posterior relocação indevida em áreas de compensação foram 



 
 

 

 

imediatamente suspensas. O Naturatins liderou ainda a elaboração da proposta de Lei da nova Política Estadual Florestal aprovada 

pelo COEMA/TO, bem como está capitaneando o processo de elaboração da Instrução Normativa do CAR, do Programa de 

Regularização Ambiental - PRA e dos respectivos Termos de Compromisso, para posteriores regulamentações no início de 2016. 

c. Gestão dos recursos hídricos - um dos avanços significativos em 2015 foi o processo de capacitação dos servidores 

que atuam na gestão Recursos Hídricos e Fiscalização/Monitoramento, que vem possibilitando fortalecer as ações de Cadastro de 

Usuários nas bacias prioritárias de gestão do estado, bem como a discussão das leis sobre recursos hídricos junto ao Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos – CERH. 

d. Monitoramento Ambiental - a Comissão de Julgamento de Autos de Infração foi destaque na atuação do Naturatins 

este ano, com o reforço da equipe técnica obtivemos resultados satisfatórios, avançando consideravelmente no quesito 

produtividade. Nesse viés está sendo trabalho pela equipe a rotina de atividade em relação à inscrição dos autuados na dívida ativa 

estadual.Com as ações de monitoramento também permitiu mapear e quantificar 53.125 hectares de desmatamento supostamente 

ilegal de vegetação nativa no Estado. Esses dados geraram procedimentos para subsidiar ação fiscalizatória. 

e. Fiscalização e Inspeção Ambiental - foram debruçadas em atendimento a 897 denuncias, emissão de 703 autos de 

infração, totalizando o valor de R$ 42.310.245,48 (quarenta e dois milhões, trezentos de dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos). Um destaque que deve ser evidenciado é implementação da emissão de carteiras de pesca no formato 

online que estará disponível a partir do ano de 2016. 

f. Educação Ambiental - Por meio do apoio aos protocolos municipais de controle do uso do fogo foram desenvolvidos 

junto aos municípios e seus lideres dos segmentos sociais a elaboração do documento de prevenção das queimadas incontroladas. 

Foram implantados este ano 09 Protocolos do Fogo e renovados 08.O Programa AMBIENTE-SE buscacapacitar lideranças, 

produtores, servidores e diversos segmentos municipais sobre as sensibilização das questões ambientais para serem multiplicadores 

de informação. 

callto:42.310.245,48


 
 

 

 

g. Gestão das Unidades de Conservação -no âmbito normativo garantiu-se a regulamentação de assuntos temas 

relacionados a efetiva implementação dos planos de manejo das UCs: (i) uso de imagem em unidades de conservação; (ii) 

voluntariado em unidades de conservação; (iii) pesquisa em unidades de conservação.Destaque a ser dado no uso e 

comprometimento dos recursos aprovados pelo Programa Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA, referente ao Plano Operativo 

2014/2015, no valor de R$ 1.299.113,79 (um milhão duzentos e noventa e nove mil, cento e treze reais e setenta e nove centavos). O 

Estado do Tocantins na execução desse importante projeto junto ao Ministério do Meio Ambiente e doadores internacionais é 

referencia dentro da Amazônia. Ainda em 2015 foi inaugurada a sede do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas. Finalmente 

vale destacar o trabalho realizado na prevenção e comate a incêndios nas Unidades de Conservação que com a contratação de 4 

brigadas que  juntamente com um plano integrado do manejo do fogo, permitiu reduzir os índices de queimadas nas unidades. 

II. Ações desenvolvidas na área meio 

a. Reestruturação do Instituto–um dos objetivos do Naturatins no Governo Marcelo Miranda é promover uma 

reengenharia na gestão ambiental que passa necessariamente pela Modernização do Naturatins, garantindo que as atividades 

autorizadas pelo órgão estejam de acordo com a legislação vigente, ocorram de forma ágil e possam ser monitoradas de forma 

eficiente, aliando tecnologia e um quadro de técnicos capacitados, o Naturatins dará uma resposta diferenciada na gestão dos 

recursos naturais para o país. Essa modernização deverá atender as prementes demandas que virão da região denominado 

MATOPIBA, que certamente fomentará no Estado uma capacidade de atração de investimentos. Pata tanto, é essencial nesse 

cenário garantir a segurança jurídica e agilidade nos processos ambientais serões pontos chaves na tomada de decisão dos 

investidores privados. 

b. Balanço Financeiro Naturatins - em respeito aos Servidores do Naturatins, todas as pendências relacionadas com o 

pagamento de diárias foram totalmente sanadas, garantimos ainda que todas as unidades do Naturatins, estejam com suas 

condições de operação totalmente resolvidas, sem pendências relacionadas a condições básicas de funcionamento e atendimento ao 

publico. Houve pagamento de 90% da dívida com fornecedores. 



 
 

 

 

c. Gestão de convênios - apesar de grande parte dos convênios da área ambiental estarem centradas na Secretaria de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, promovemos uma força tarefa para garantir a plena execução dos convênios a cargo do 

Naturatins. Especialmente o PDRIS o Naturatins avançou naquilo que era de sua competência, e agora esta na dependência da 

liberação orçamentária de contrapartidas ou efetiva liberação da mesma para avançar nos processos de contratação previstos no 

Plano de Aquisições, o que pode comprometer o alcance dos resultados pactuados com Banco Mundial.No que refere-se a revisão 

de meio termo o Naturatins obteve sinalização positiva para agenda de ações apresentadas para modernização do Instituto. 

 

III.  Atendimento aos pleitos da sociedade 

a. Naturatins em Números – Atos emitidos em 2015 

ATO ADMINISTRATIVO 
TOTAL 

ANUÊNCIA PRÉVIA 61 

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA (DRDH)  2 

DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE – DUI 161 

OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS 251 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APUC 8 

AUTORIZAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO - AP 387 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 118 

AUTORIZAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS - ATCP 83 

AUTORIZAÇÃO TRÂNSITO E COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO - AP 387 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL - DDLAE 496 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE PISCICULTURA - DDP 19 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO 801 

LICENÇA DE OPERAÇÃO 725 

LICENÇA PRÉVIA 764 

AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE FLORESTA PLANTADA 38 

AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL – AEF 516 



 
 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA – AQC 107 

CERTIDÃO DE CONCESSÃO DE CREDITOS DE REPOSIÇÃO FLORESTAL 32 

HOMOLOGAÇÃO DE AUTEX 62 

CADASTRO INICIAL DE CREDITOS DE REPOSIÇÃO 22 

TRANSFERENCIA DE CREDITOS DE REPOSIÇÃO 267 

HOMOLOGAÇÃO DE PÁTIO 40 

AJUSTE ADMINISTRATIVO 15 

LIBERAÇÃO DE OFERTA 28 

LIBERAÇÃO DE PATIO 28 

LIBERAÇÃO DE VEICULO 8 

DECLARAÇÃO BIOMA AMAZÔNIA 28 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL - DDLAE 496 

SUPLEMENTAÇÃO/APROVEITAMENTO MATERIAL LENHOSO 11 

CERTIFICADO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CCAR 19 

JULGAMENTOS 381 

DECISÕES 08 

CONTRADITAS: 17 

DESPACHOS JULGAMENTOS 108 

CERTIDÕES DE DÉBITOS 151 

NOTIFICAÇÕES JULGAMENTO DE MULTAS 381 

CARTEIRAS DE PESCA 2.646 

RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO AMBIENTAL 301 

PARECERES TÉCNICOS DE MONITORAMENTO 335 

DENUNCIAS ATENDIDAS 897 

AUTOS DE INFRAÇÃO 703 

TOTAL 11.908 

 

b. Atendimento político (prefeitos municipais e deputados)O atendimento a demanda de prefeitos e deputados é uma 

constante na rotina do Naturatins, são demandas permanentes em termos de informações de rotinas da gestão ambiental, de 

demandas de licenciamento ambiental, de orientação aos cidadãos quanto a situações de regularização ambiental, dentre outros. O 

entendimento dessa gestão é garantir agilidade aos processos de controle ambiental para garantir que não sejam perdidos recursos 



 
 

 

 

provenientes de convênios federais, que dependem do licenciamento ambiental. Nesse sentido foram mais de noventa atendimentos 

junto a prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, secretários de estado e vereadores. Destaque ao atendimento a Prefeitos 

que somaram 53 atendimentos. 

c. Atendimento a demandas do Judiciário, Ministério As demandas do Judiciário e Ministério Publico vem aumentando 

significativamente, no sentido de requerer vistorias, pareceres técnicos, fiscalização, requerimento de informações de processos que 

tramitam no Naturatins, e outras informações. Neste ano de 2015 foram mais de 380 ofícios recebidos gerando até agora mais de 220 

ações administrativas do Naturatins para atendimento as requisições. O quadro abaixo demonstra a demanda do presente ano: 

 

 

 

 

  

d. Parcerias formalizadas e em negociação -o Naturatins é demandado por várias organizações publicas, privadas e não 

governamentais de realizar ações e projetos em parceria, em função da gama e diversidade da atuação do Instituto. Para ordenar o 

controle, registro e acompanhamento dessas parcerias esta sendo concluído um Manual de Tramitação dos Termos de Cooperação 

Técnica e outros Acordos e a elaboração de Portaria que regulamenta a tramitação de Termos de Cooperação Técnica. 

 

IV. Planejamento Estratégico e arranjos de implementação 

Instituição Requerimentos Ações Administrativas 

Justiça Federal 2 1 

Justiça Estadual 33 17 

Ministério Publico Federal 46 31 

Ministério Publico Federal 286 164 



 
 

 

 

O Naturatins para conseguir realizar uma gestão diferenciada no atual Governo trabalhou na definição do seu 

Planejamento Estatégico, definindo sua Missão - Proteger e conservar os recursos naturais, visando o desenvolvimento sustentável do Estado 

do Tocantins e a melhoria da qualidade de vida da população, e sua Visão de Futuro - Ser reconhecido pela sociedade tocantinense como órgão 

gestor ambiental de excelência, inovador e participativo, que exerce um papel estratégico na agenda do desenvolvimento sustentável do Estado do 

Tocantins. 

Os impactos do Planejamento Estratégico do Naturatins estarão ligados aos seguintes temas: (i) desenvolvimento sustentável; 

(ii) preservação e proteção dos ecossistemas, e consequentemente dos serviços ambientais; (iii) na prevenção de impactos 

ambientais irreversíveis nos recursos ambientais; (iv) conservação da biodiversidade e belezas naturais das Unidades de 

Conservação; e no (v) desenvolvimento de programas e projetos ambientais. 

Na perspectiva de aproximação do Naturatins com a sociedade tocantinense considerando sua missão institucional e seu 

papel no processo desenvolvimento do Estado, aliado a conservação dos recursos naturais, biodiversidade e manutenção de 

serviços ambientais, o Naturatins focará sua atuação em uma Agenda Positiva. A presente Agenda Positiva será integrada por com 

programas temáticos que consiga materializar o plano estratégico do Instituto e da execução da política estadual de meio ambiente 

para fora das quatro paredes do Naturatins. O foco será atender aos clientes Naturatins e potenciais beneficiários dos serviços dentro 

da perspectiva que o Instituto é um provedor de serviços que atendem não apenas a conservação de recursos naturais, mas um ela 

na cadeia produtiva de negócios que garantem o desenvolvimento do Estado. Serão formatados os Programas dos Eixos Temáticos 

para a Agenda Positiva do Naturatins, como forma de vincular as Metas PPA / Projetos / Captação / Marketing, exemplos: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

Gestão Ambiental 

 

Ações de destaque que foram implementadas pela secretaria de Meio ambiente e recursos hídricos . 

A construção de 3.564 Barraginhas na Região Sudeste do Estado do Tocantins, para conter as enxurradas, erosões e assoreamento 

dos corpos d’águas bem como recarregar o lençol freático e a médio e longo prazo perenizar os pequenos rios e ribeirões das sub-bacias da 

região. 

A realização em parceira com instituições parceiras da 6ª Semana Estadual da Água foi realizada em comemoração ao Dia Mundial 

da Água e trouxe como tema: “Água e sustentabilidade em tempos de escassez”. 

A inauguração da sala de situação da Defesa Civil que é responsável pelo monitoramento dos quatro reservatórios das usinas 

hidrelétricas presentes no Estado, dos municípios em situação de estiagem ou em regiões propícias a enchentes, como também dos focos de 

calor e incidência de queimadas. A sala fui instalada na Sede da Defesa Civil, em Palmas. 

Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica do Programa Qualiágua junto ao governo federal. O Programa estimula a realização e 

divulgação de dados de qualidade de água ( Qualiágua), no âmbito do Programa Nacional de  Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA). 

A realização do  Projeto Praia Consciente foi desenvolvido durante toda Temporada de Praias 2015. Durante a temporada foram 

desenvolvidos trabalhos de monitoramento, educação, orientação e interação com a comunidade e turistas relacionando-os e apresentando-os 

mecanismos de sensibilização ambiental e de proteção das águas. O objetivo foi implementar ações de educação ambiental no sentido de  

garantir a sustentabilidade dos recursos naturais, utilizados nas ações de turismo, lazer e esporte. 

Como parte das comemorações ao Dia da Árvore, comemorado no dia 21 de setembro, em parceria com Secretaria de 

Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) foram realizadas o ciclo de palestras Dia da Árvore: “A importância da Conservação e da 



 
 

 

 

Produção de Florestas no Estado do Tocantins”. Durante o evento foram distribuídas várias espécies de sementes de árvores nativas. O objetivo 

foi debater sobre a importância de preservar as árvores existentes e produzir mais florestas. 

Com o tema “Queimadas: Prevenção e Controle”, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, Secretaria da Educação e Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA), realizou no dia 1º de junho, a 21ª Semana do 

Meio Ambiente do Tocantins. O evento acontece em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 05 de junho, e ao Dia Nacional da 

Educação Ambiental, 03 de junho. Neste ano, a programação foca a mobilização e conscientização social em prol da prevenção e controle das 

queimadas. 

Execução da primeira etapa para elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (Pers), através das oficinas regionais, que foram 

realizadas em 18 macrorregiões: Augustinópolis, Araguatins, Tocantinópolis, Goiatins, Araguaína, Xambioá, Colinas, Guaraí, Pedro Afonso, Novo 

Acordo, Paraíso, Palmas, Gurupi, Natividade, Dianópolis, Taguatinga, Arraias e Paranã. As oficinas atenderam todos os 139 municípios do 

Estado.  

Realização do Workshop para o estabelecimento de Metas para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), na regional 

de Palmas. Durante o evento foram  debatidos temas estratégicos como: Mudança do uso da terra, Florestas, Desmatamento, Queimadas, 

Residuos Sólidos, Energia Renováveis e Indústrias. Os workshops aconteceram também nas regionais de Gurupi, Dianópolis, Araguaína e 

Araguatins e contou com a participação de representantes dos 139 municípios do Estado. 

O Projeto Manejo Integrado do Fogo é uma ação continua do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, que aponta que as queimadas sejam feitas fora dos meses de julho a outubro, época de estiagem, onde a biomassa do 

Cerrado está mais seca e a precipitação de chuvas é menor. Neste período a intensidade do fogo é maior e as condições de para que as 

queimadas se tornem um grande incêndio são mais propícias. Por este motivo, o projeto incentiva o produtor rural a praticar a queima prescrita, 

realizada durante os meses de maio a junho, período onde a biomassa ainda está verde, o fogo é menos intenso e as condições de recuperação 

das plantas é melhor e mais rápida. A intenção é minimizar o impacto e a intensidade dessas queimadas, delimitar áreas de proteção e diminuir a 

emissão de gás carbônico na atmosfera.  



 
 

 

 

Assinatura do convênio com o presidente da Associação Anjos da Selva, que visa atuação de 120 brigadistas civis, no combate aos 

incêndios em regiões de maior incidência de queimadas, no Estado do Tocantins. 

Apoiar a implementação do Cadastro Ambiental Rural - CAR em 96 municípios do Estado por meio do Projeto CAR - Tocantins Legal, 

o aperfeiçoamento do sistema de monitoramento e controle do desmatamento, a implantação do programa de descentralização da gestão 

ambiental estadual nos municípios integrantes do bioma Amazônia e o desenvolvimento de pólo sustentável do Estado. Foram executadas neste 

ano as seguintes ações: aquisição de seis veículos tipo camionete 4x4 para fortalecimento da fiscalização e acompanhamento das ações Projeto; 

Aquisição de imagens de alta resolução do ano de 2015 para atualização da base cartográfica temática do CAR e apoio na realização de 19.491 

cadastros, totalizando uma área de 8.124.012 Km², sendo que, no ano de 2015, 16.041 cadastros foram concluídos e abrangeram uma área de 

6.597.700 Km² dentro do Estado. 
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