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ANEXO IV - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PRIORIDADES

AÇÕES PRIORITÁRIAS
Gestão do Sistema Estadual de Convênios
Divulgação de informações socioeconômicas do Estado do Tocantins via
interface web
Implantação da metodologia do escritório de gerenciamento de projetos e
ferramentas de acompanhamento
Implementação da gestão para resultados Capacitação de servidores em planejamento, orçamento e gestão
Implementação da Gestão para Resultados
Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Tocantins
Construção de Indicadores Sócio Econômicos do Estado do Tocantins
Modernização da Gestão e do Planejamento
Incentivo à Implantação de Empreendimentos Estratégicos
Incentivo à implantação de empreendimentos estratégicos
Implantação e Revitalização de Distritos Empresariais ou Áreas
Promoção de pesquisas agropecuárias
Implantação e ampliação de centros de difusão agrotecnológicos
Capacitação de produtores do agronegócio
Fortalecimento da cadeia produtiva do
agronegócio
Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais
Implantação de unidades produtivas
Consolidação das cadeias produtivas
Fortalecimento das ações de políticas pú- Capacitação em orientação alimentar e nutricional
blicas de segurança alimentar e nutricional Suplementação alimentar e nutricional – Tocantins sem fome
Modernização da administração tributária fiscal
Modernização dos serviços de controle
Modernização e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação
das operações
e comunicação – PROFISCO
Implementação dos sistemas tributário, administrativo e financeiro
Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção
Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica
Implementação de políticas de incentivo à
Fiscalização do comércio de sementes e mudas no Estado
exportação
Fiscalização do uso correto e seguro de agrotóxicos, seus componentes e
afins
Desenvolvimento das áreas no entorno dos pátios da FNS
Regularização fundiária de glebas e/ou lotes
Promoção do levantamento da situação fundiária estadual
Regularização fundiária
Realização de demarcação de terras públicas

Incentivo ao aumento da produção agropecuária

Fortalecimento dos serviços de ATER (assistência técnica e extensão rural)

Incentivar o empreendedorismo

Garantia da integralidade dos serviços
públicos de saneamento

Melhoramento genético dos rebanhos
Implantação do Projeto de aproveitamento hidroagrícola Manuel Alves
Implantação do Projeto de aproveitamento hidroagrícola São João
Implantação do projeto de aproveitamento hidroagrícola Sampaio
Elaboração de estudos de mercado consumidor dos produtos da agricultura
irrigada
Capacitação de técnicos em tecnologias apropriadas para a agricultura
familiar
Orientação e assistência técnica para os agric familiares de forma ambientalmente correta
Capacitação de agric. familiares em tecnologias apropriadas para a agricultura familiar
Promoção de atividades de melhoria da extensão rural
Apoio e cooperação à elaboração de empreendimentos inovadores
Estruturação e manutenção do Sistema de Informação ao Empreendedor
Concessão de empréstimo a pequenos empreendedores urbanos e rurais
Promoção da economia solidária e do empreendedorismo
Implantação de sistemas de abastecimento de água
Implantação de sistemas de esgotamento sanitário
Implantação de aterros sanitários

Criação de programas de formação com
Qualificação profissional
foco nas demandas locais
Articular e alinhar as ações para formação Promoção de cursos profissionalizantes para a juventude
e capacitação das pessoas (fortalecer,
Capacitação de beneficiários dos projetos de geração de renda
ampliar, fomentar, integrar)
Criação de Comitê de Bacia Hidrográfica
Criação do marco regulatório da política
Desenvolvimento e financiamento de planos, projetos, estudos e pesquisas
estadual de irrigação
de recursos hídricos
Modernização e promoção da educação
Apoio a projetos federais e estaduais da educação profissional
profissional no sistema estadual, visando
a inserção dos educandos nas cadeias
Elaboração de planos e estudos da educação profissional no Estado
produtivas do Estado
Produção, gestão e difusão do conheciOferta de cursos de graduação e tecnológicos presenciais e na modalidade
mento científico e tecnológico por meio da EaD
oferta de cursos de graduação e pós-gradOferta de cursos de pós-graduação lato sensu e strictu sensu
uação de forma presencial e à distância

METAS
1 sistema implantado
1 sistema implantado
70% da metodologia e ferramentas do EGP
implantado
200 servidores capacitados
Modelo implantado em 1 Órgão
1 zoneamento realizado
1 indicador construído
1 gestão pública modernizada
1 Infraestrutura básica implantada
2 distritos Implantados
10 pesquisas promovidas
3 centros implantados
6.000 produtores capacitados
2 arranjos produtivos locais fortalecidos
2 unidades produtivas implantadas
2 cadeias produtivas consolidadas
1.340 pessoas capacitadas
20 municípios atendidos
10 % da adm. tributária modernizada
20% dos serviços de tecnologia modernizado
10% dos sistemas implementados
796 atividades de vigilâncias realizadas
20.000 ha de área monitorada
628 atividades de fiscalização realizadas
1.132 fiscalizações realizadas
Uma áreas do entorno desenvolvida
6.594 lotes regularizados
42.000 ha analisados
404.500 ha de demarcações públicas
realizadas
50 propriedades com rebanho melhorado
1 projeto totalmente implantado
1 projeto totalmente implantado
Projeto implantado
1 estudo elaborado
265 capacitações realizadas
21.000 Agricultores familiar orientados e assistidos
1.400 Agricultores capacitados
40 atividades promovidas
10 inovações apoiadas
1 Sistema de Informação implantado
17.000 empréstimos concedidos
30 empreendimentos contemplados
2 sistemas implantados
2 sistemas implantados
2 aterros sanitários construídos
500 trabalhadores qualificados
150 jovens capacitados
3.500 beneficiários capacitados
1 comitê de bacia criado
2 propostas financiadas
2 projetos apoiados
3 planos/estudos elaborados
3 cursos ofertados
5 cursos implantados
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Adequação urbana, acessos e revitalização das estruturas
e atrativos turísticos
Promoção nacional e internacional do turismo
Estruturação do segmento sol e praia
Desenvolvimento de organização e méto- Licenciamento de atividades, obras e empreendimentos
do no órgão ambiental do Estado (OEMA) Controle e ordenamento do uso dos recursos florestais
e implantação de um sistema transparente
Monitoramento e fiscalização dos recursos naturais
via web para a agilização do licenciamento
ambiental e do monitoramento efetivo das Implantação e gerenciamento do Centro de Inteligência em Gestão e Monitoramento Ambiental
atividades licenciadas
Estruturação dos produtos turísticos do
Estado

Fomento à iniciativa privada nas atividades da produção associada ao
turismo
Qualificação da mão de obra profissional e empresarial para o turismo
Viabilização do uso público das unidades Implementação e gestão das atividades turísticas nas Unidades
de conservação para turismo
de Conservação
Implementação das atividades de informação em saúde em medicina
tropical e saúde pública
Fortalecimento e modernização das ações
Gerenciamento do risco sanitário
e serviços das vigilâncias
Capacitação profissional em temas de vigilância no âmbito estadual e
municipal
Apoio à criação de selo ambiental
Implementação de programa de certificação dos produtos locais (ambiental, san- Apoio à criação de selo de certificação de origem
itária, metrológica, qualidade, adequação Criação do programa de certificação em energias limpas
da conformidade, etc)
Apoio à implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)
Ampliação de unidade escolar
Implantação da educação integral em todo
Aparelhamento de unidade escolar
Estado
Construção de unidade escolar
Implantação da educação integral em todo
Reforma de unidade escolar
Estado
Programa de disseminação do conheciFomento às pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação
mento, novas tecnologias e informação
Ampliação do acesso dos usuários às
Aparelhamento da Atenção Primária do Tocantins
ações e serviços de saúde da atenção
Realização de cursos para profissionais da rede de Atenção Primária
primária, priorizando-se a promoção da
saúde e a redução da mortalidade infantil Estruturação da Rede Cegonha
Modernização da gestão e gerencia hospitalar e ambulatorial própria
Fortalecimento, modernização e ampliReestruturação da rede de assistência hospitalar, laboratorial e ambulatorial
ação das ações e serviços da média e alta
Contratualização dos serviços ambulatoriais, laboratoriais e hospitalares sob
complexidade de atenção à saúde
gestão estadual
Apoio à implantação e estruturação dos conselhos municipais sobre drogas
Capacitação de conselheiros municipais sobre drogas
Enfrentamento do consumo do álcool e
Realização de campanha de comunicação permanente sobre o uso de
outras drogas
álcool e drogas
Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva
Apoio à municipalização do trânsito
Realização de campanhas educativas de trânsito
Fomento às ações para trânsito seguro
(educação, municipalização e fiscalização) Promoção da segurança nas rodovias estaduais
Implementação da fiscalização de trânsito em todo o Estado
Implantação e modernização do sistema de informação
Prevenção à criminalidade de forma geral Aparelhamento das unidades da Policia Militar
Estratégias operacionais de repressão qualificada
Elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social
Redução do Deficit Habitacional
Produção, reforma e/ou ampliação de habitação de interesse social
Aquisição de áreas para a produção de habitações de interesse social
Implantação de espaços multifuncionais
Construção de espaços culturais multifuncionais
Elaboração do plano estadual de logística
Implantação do Plano Estadual de Logística e Transportes (PDRIS)
alinhado com o plano federal
Elaboração de planos regionais para as regiões administrativas e cidades
de fronteiras
Implantação das Regiões Administrativas
Operacionalização das regiões administrativas e unidades técnicas regionais
Implantação dos É Pra Já
Duplicação de rodovias Estaduais
Pavimentação de rodovia estadual PDRIS
Implantação de infraestrutura de transPavimentação de rodovias
portes
Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro Oeste, Sudoeste e
Nordeste - PDRIS
Criação de Comitê de Bacia Hidrográfica
Desenvolvimento e financiamento de planos, projetos, estudos e pesquisas
de recursos hídricos
Gestão dos recursos hídricos
Elaboração de planos e estudos de recursos hídricos
Revitalização de bacias hidrográfica em situação de vulnerabilidade e
degradação ambiental
Fortalecimento dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos
Gestão dos recursos hídricos
Implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de
emergência ambiental
Fortalecimento do Trade Turístico
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2 atrativos turísticos adequados
4 turismos promovidos
30 unidades
1.750 unidades de licenciamento
2.230 propriedades rurais regularizadas
6.030 ações desenvolvidas
1 centro implantado e gerenciado
4 iniciativas de fomento desenvolvidas
3 serviços turísticos qualificados
1 unidade de conservação estruturada
30 atividades implementadas
905 riscos gerenciados
100 profissionais capacitados
Selo Ambiental criado
Selo de Origem criado
Programa de Certificação criado
10 SIM implantados
104 ampliações realizadas
561 unidades aparelhadas
39 unidades escolares construídas
65 unidades reformadas
22 pesquisas fomentadas
3 unidades aparelhadas
34 cursos realizados
4 unidades estruturadas
17 unidades
2 unidades reestruturadas
77 unidades contratualizadas
20 conselhos apoiados
450 conselheiros capacitados
4 campanhas realizadas
7.000 estudantes beneficiados
39 municípios apoiados
15 campanhas realizadas
10 rodovias seguras
35 fiscalizações realizadas
2 sistemas implantados/modernizados
14 unidades aparelhadas
30.000 ocorrências registradas
1 Plano Elaborado
8.000 unidades habitacionais
130.000 m² adquiridos
1 espaço construído
50% do plano estadual elaborado
2 planos elaborados
2 regiões administrativas e 4 unidades regionais
5 unidades implantadas
58 km de rodovias duplicadas
5 km de rodovias pavimentadas
200 km de rodovia pavimentada
667 km de estradas vicinal melhorada
1 comitê de bacia criado
2 propostas financiadas
1 plano elaborado
4 bacias hidrográficas revitalizadas
1 Instrumento fortalecido
Situações de emergências atendidas

