PPA 2012-2015
EIXOS ESTRUTURANTES, MACRODESAFIOS E TEMAS

EIXOS ESTRUTURANTES:
Eixo 1. Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura: Contempla iniciativas
para resolver os macrodesafios nas áreas de produção, meio ambiente,
cidades e campo. Integram ações nas áreas de agropecuária, agricultura,
indústria, comércio, turismo, sustentabilidade ambiental e recursos hídricos,
desenvolvimento urbano, habitação, saneamento, transporte, logística,
infraestrutura econômica, publica, de comunicação e energia.
Eixo 2. Declaração de Direitos e Desenvolvimento Social: Incluem
iniciativas para contemplar os macrodesafios das políticas públicas oriundas de
problemas e anseios da sociedade, como segurança e proteção ao cidadão,
saúde, mercado e trabalho, assistência social, esporte e lazer, criança,
adolescente e juventude, educação básica, profissionalizante e superior,
cultura, ciência, tecnologia e informação, justiça e direitos humanos.
Eixo 3. Gestão Pública e Estado: Pretende-se atingir o macrodesafio da
modernização da gestão pública do estado que inclui o planejamento, a gestão
publica e a ampliação do acesso e a aproximação do Estado com o Cidadão.

EIXO 1: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA

Macrodesafio da Produção: Fortalecer atividades econômicas, as vocações
regionais com ênfase na agregação de valor e desconcentração da produção.
Temas:
Agropecuária de Médio e Grande Porte
Política agrícola, cadeia produtiva, central de abastecimento, escoamento da
produção, melhoramento de rebanho, produção animal, produção vegetal,
classificação, pesquisa agropecuária.
Aquicultura
Aqüicultura e pesca e assistência técnica.

Agroindústria
Infraestrutura, crédito, cadeia produtiva.
Agricultura Familiar
Assistência técnica, extensão rural, crédito, comercialização, pequenos
produtores, compra direta local, associativismo, cooperativismo, crédito
fundiário, bacia leiteira, lavoura comunitária.
Agricultura Irrigada
Projetos de infraestrutura hídrica, comercialização de lotes, gestão de
perímetro hídrico, distrito de irrigação, barramentos, obra hídrica, produção
irrigada.
Defesa Agropecuária
Defesa e inspeção animal, defesa e inspeção vegetal, educação sanitária,
fiscalização do transito de animais e vegetais.
Regularização Fundiária
Emissão de títulos, diagnóstico de propriedade rural, demarcação de terra
crédito fundiário, desapropriação imóveis, discriminação de terras públicas.
Indústria, Comércio e Mineração
Dinamização de atividades comerciais, desenvolvimento da mineração,
concessão de licenças minerais, distrito e parque industrial, fomento ao
empreendedorismo, pequenas e médias empresas, capacitação empresarial,
atração de investimento, incentivo ao comércio interno exportações e fomento
ao desenvolvimento econômico.
Turismo
Infraestrutura turística, sinalização turística, fomento a projetos turísticos,
qualificação serviços turísticos, turismo de aventura, organização de turismo
nos parques estaduais e unidades de conservação.

Desenvolvimento Ambiental Sustentável: Garantir o desenvolvimento
produtivo, social, urbano e rural ambientalmente sustentável.
Desenvolvimento Sustentável

Gestão ambiental, educação ambiental, controle ambiental (licenciamento,
fiscalização e monitoramento), mudança climática, ICMS ecológico, gestão de
parques e unidades de conservação, gestão territorial e cartográfica,
recuperação e conservação do bioma cerrado, coleta seletiva, tratamento e
reciclagem de lixo urbano e combate a queimadas e desmatamento.
Recursos Hídricos
Recursos hídricos, gestão de bacias, outorga de água, bacia hidrográfica,
controle hídrico (licenciamento, fiscalização e monitoramento), águas
superficiais, águas subterrâneas, perenização de bacias e convivência com a
seca.
Ativo Ambiental
Serviço ambiental, crédito de carbono, arcabouço legal, estudo econômico da
biodiversidade e governança.

Macrodesafio da Infraestrutura. Expandir a infraestrutura econômica
produtiva, urbana, rural e social, garantida a integração do terrritório.
Desenvolvimento urbano
Rede de transporte municipal, equipamento urbano, melhoria urbana, consórcio
público, plano diretor, mobilidade urbana, pavimentação e recuperação de vias
urbanas e metro de superfície em palmas.
Habitação
Construção de imóveis residenciais urbanas e rurais, regularização fundiária
urbana, melhoria habitacional em áreas urbanas e rurais.
Saneamento
Saneamento básico em áreas urbanas e rurais, ambiental, como
abastecimento de água, esgoto, resíduo sólido, drenagem de água pluvial,
limpeza pública, aterro sanitário.
Transporte e Logística
Pavimentação de rodovias, interligação de municípios, conservação de
estradas estaduais e vicinais, projetos estruturantes, pátios multimodais, modal
aeroviário, hidroviário, logística para o desenvolvimento, estímulo a atividade
produtiva no entorno de pátios, portos, aeroportos industriais.

Infraestrutura Pública
Edificação pública, prédio público, poço artesiano, cacimbas, convivência com
a estiagem.
Infraestrutura de Comunicação
Inclusão digital, cabo óptico, telecomunicações e radiodifusão.
Energia
Distribuição de energia elétrica, fontes renováveis de energia, biodiesel e
biocombustível, política adequação das contas de consumidores.

EIXO 2: DECLARAÇÃO DE DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Macrodesafio da Segurança Pública: tornar o Tocantins um Estado seguro
para se viver e produzir, com redução a taxa de criminalidade, do tráfico de
drogas e a prostituição.
Segurança e Proteção ao Cidadão
Administração penitenciaria, policiamento preventivo, corretivo e comunitário,
inteligência policial, infraestrutura penitenciaria, policiamento aéreo, fluvial e
ambiental, estruturação de policiamento, socorro a vítimas de acidentes,
prevenção a criminalidade e uso de drogas, combate ás drogas, violência
doméstica, ressocialização e inclusão do preso, defesa civil em casos de
calamidade pública, gestão do trânsito, gestão dos bons costumes.

Macrodesafio da Saúde: Reestruturar e modernizar a saúde pública no
Tocantins, garantindo ao cidadão o atendimento aos serviços de saúde com
qualidade.
Saúde Direito do Cidadão
Atenção básica, atenção às urgências, assistência farmacêutica (farmácia
básica), vigilância e proteção à saúde, hemorrede, medicamento para
pacientes, infraestrutura hospitalar, serviço ambulatorial, saúde preventiva da
criança, mulher, homem e idoso, serviço de saúde itinerante, educação em
saúde, pesquisa em saúde, tratamento de dependente químico.

Macrodesafio da Inclusão Social. Promover a inclusão social das pessoas no
mercado de trabalho, nas oportunidades de ocupação produtiva e aos direitos à
assistência social.
Mercado, Crédito e Trabalho
Inclusão produtiva, economia solidária, intermediação de emprego, qualificação
de trabalhador, geração de emprego e renda, acesso ao crédito.
Assistência Social
Políticas para alívio e superação da pobreza, segurança alimentar e nutricional,
proteção social básica, proteção social especial, políticas de distribuição de
renda (bolsa família).
Esporte e Lazer
Infraestrutura esportiva, promoção de eventos esportivos e de lazer, integração
social, iniciação esportiva.
Criança, Adolescente e Juventude
Pioneiros mirins, ressocialização da criança e adolescente, inclusão social de
jovens, estágio primeiro emprego, mobilização para o combate às drogas,
jovem cidadão, infraestrutura de apoio a jovens, garantia de direitos sociais,
unidades sócio-educativas.

Macrodesafio do Conhecimento. Garantir à população o acesso à educação,
cultura, conhecimento científico e tecnológico.
Educação Básica
Acesso a educação básica urbana e rural, cobertura do ensino fundamental e
médio, alfabetização de jovens e adultos, escola de tempo integral, construção
e reforma, transporte escolar e merenda escolar, redução da evasão escolar,
gestão escolar, escola aberta, inclusão escolar, ensino especial, educação
indígena, educação quilombola.
Educação Profissional, Tecnológico e Superior
Oferta de ensino profissional e tecnológico, qualificação voltada para o
mercado, ensino superior, ensino superior à distância, ensino presencial.

Cultura
Preservação do patrimônio cultura e artístico, promoção e acesso a cultura,
valorização da historia e memória cultural.
Ciência, Tecnologia e Inovação
Promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, difusão do
conhecimento científico e tecnológico, inovação em cadeia produtiva, pesquisa
e extensão, fomento a inovação tecnológica, incentivo financeiro ao estudo de
graduação e pós-graduação.

Macrodesafio da Cidadania. Fortalecer a cidadania e assegurar os direitos de
todos à justiça.
Justiça
Acesso à justiça, atendimento jurídico e desconcentração da justiça.
Direitos Humanos
Ação afirmativa de inclusão social de comunidades tradicionais, povos
indígenas, gênero, raça, promoção de direitos humanos, valorização da vida e
dignidade humana, valorização da mulher, proteção e defesa dos direitos do
consumidor.

EIXO 3: GESTÃO PÚBLICA E ESTADO

Macrodesafio da Gestão pública: Promover a modernização da gestão, a
implantação da cultura orientada para resultado, a integração, transversalidade,
desconcentração das ações de governo e a qualificação dos serviços
prestados.
Planejamento e Gestão Pública
Planejamento estratégico, gestão estratégica, modernização da gestão, sala de
situação, política de recursos humanos, desenvolvimento de competências
gerenciais, modernização da tecnologia da informação, gestão do PPA,
informação para sociedade e governo, ordenamento territorial, estudos

estratégicos, escritório de projetos e comunicação de governo, desempenho
institucional e gerencial, e parcerias público-privada.
Governo e Cidadão
Gestão em regiões administrativas, acesso aos serviços ao cidadão,
modernização tributária, assuntos legislativos, de controle interno, controle
externo, institucionais, transparência e regulação de serviços públicos.

