codigo
unidade
03010

03010

03010

03010

03010

nome unidade

Tribunal de Contas

Tribunal de Contas

Tribunal de Contas

Tribunal de Contas

Tribunal de Contas

codigo acao

titulo acao

descricao

finalidade

2046

Desenvolvimento de Ações de
Inteligência

Realização de atividades de busca e análise de dados das Unidades
Jurisdicionadas, e de construção de malhas eletrônicas de
fiscalização, possibilitando ações concomitantes e eficazes do
controle externo

Iniciar os trabalhos de informações estratégicas por meio do
cruzamento de informações eletrônicas das Unidades
Jurisdicionadas de modo a otimizar os trabalhos da fiscalização,
auxiliando com indicativos de possíveis áreas a serem fiscalizadas

2056

Fiscalização da Arrecadação e
Aplicação dos Recursos Públicos

Realização de auditorias de conformidade e inspeções por meio de
exames “in loco” nos órgãos e entidades estaduais e municipais,
atendendo a padrões de qualidade e atendendo as diretrizes
estabelecidas no Plano Anual de Auditorias

Verificar a aplicação dos recursos públicos pelos órgãos da
administração direta e indireta do estado e municípios, em relação
à conformidade dos atos, a eficiência, economicidade, eficácia e
efetividade dos programas e suas respectivas ações

2088

Implementação de Sistemas para o
exercício do controle externo

Implementação de sistemas de suporte ao exercício de controle
externo consolidando o que se encontram em fase de
desenvolvimento e/ou melhorias e implementando outros não
existentes

Fortalecer o sistema de controle externo com ferramentas de
tecnologia da informação objetivando a otimização dos trabalhos,
a celeridade no tratamento de dados, gerenciamento das
informações estratégicas, geração de relatórios eletrônicos e o
monitoramen

2153

Elaboração de uma avaliação das escolas do 6º ao 9º ano da rede
Realização de avaliações de Políticas municipal e estadual, com o objetivo de verificar e acompanhar,
Públicas
detalhadamente, as condições gerais da escola, as instalações, a
merenda escolar, a limpeza, segurança, transporte escolar, aus

2154

é um instrumento de análise de programas, ações de governo
Realização de avaliações de natureza objetivando a aferição dos resultados das organizações, programas Contribuir com a gestão pública na implementação das políticas
operacional
e atividades governamentais quanto a economicidade, eficiência, públicas
eficácia e efetividade, também identifica áreas a serem auditadas,

05010

Tribunal de Justica

1077

05010

Tribunal de Justica

2134

Permitir o aperfeiçoamento da gestão, garantir que recursos
públicos sejam utilizados de maneira eficiente, evitar prejuízos
tanto à sociedade quanto ao indivíduo e evitar a repetição de erros

Criação e implantação de Núcleos Regionais de Atendimento
Multidicisplinar; Estruturação das Comarcas e Varas de
Promoção da efetividade da
Competência Exclusiva da Infância e da Juventude, Inserção de
prestação jurisdicional
profissionais das áreas de psicologia, pedagogia e assistência
social; multirões
Redução da judicialização de ameaças de pequenas lesões de
Promoção das Práticas de Resolução direitos; Implantação do Núcleo de Justiça Restaurativa; Realização
Consensual de Conflitos
de audiências com vistas a firmar acordos, por meio do diálogo,
para a conclusão pacífica de processos que chegam ao 2º grau, Ce

Criar mecanismos com vistas a dar efetividade aos direitos das
crianças e adolescentes o que ocorrerá com a criação e
implantação de Núcleos Regionais de Atendimento
Multidicisplinar, promover a aproximação entre o Poder Judiciário
e a população, propi
Reduzir a judicialização de ameaças de pequenas lesões de
direitos. Realizar audiências de conciliação no 2º grau, levando as
partes à mesa de conciliação, oferecendo à comunidade, mais uma
forma efetiva de resolução de conflitos.

Criação, implantação e implementação de sistema integrado de
gestão de pessoas, visando a otimização dos processos e
procedimentos, bem como, a valorização dos servidores, Criação e
implantação de ferramenta de aferição da produtividade dos
servidores e
Formulação, implantação e monitoramento da estratégia de
governança; Criação de mecanismos para garantir a confiança, a
eficiência, a transparência e o fortalecimento da autonomia
administrativa e financeira do Poder Judiciário; Implantação e
implemtenta
Visa ao aprimoramento profissional e cultural dos membros da
Instituição, de seus auxiliares e funcionários, bem como a melhor
execução de seus serviços e racionalização de seus recursos
materiais, através do custeio das atividades do Centro de Estudos e

Prover o Tribunal de Justiça com recursos e serviços necessários à
implantação e implementação das melhores práticas de gestão de
pessoas, Implantar o modelo de gestão de pessoas por
competências, mapeamento e avaliando as competências técnicas
gerênciai
Dotar o Poder Judiciário com mecanismos capazes de garantir o
fortalecimento e autonomia administrativa e financeira,
estruturando a forma de ação dos diversos atores internos ou
externos nas tomadas de decisões e na elaboração de diretrizes;
Implantar
Aprimorar profissional e culturalmente os membros e servidores,
inclusive em estágio probatório, para melhor qualidade e
celeridade de suas atividades e racionalização dos recursos
materiais, proporcionando condições para o desenvolvimento de
uma cultura

05010

Tribunal de Justica

1012

Aprimoramento da gestão de
pessoas

05010

Tribunal de Justica

1013

Aprimoramento da gestão
institucional

07010

Procuradoria Geral de
Justiça

1010

Aperfeiçoamento Funcional de
Membros e Servidores do MPTO

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

descricao

finalidade

1023

Construção das unidades do Ministério Público tendo como etapas:
Proporcionar infraestrutura adequada e permanente às unidades
Construção de sedes de Promotorias Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto
do Ministério Público do Estado do Tocantins, para o atendimento
de Justiça
arquitetônico, quando necessário; elaboração de projetos básicos;
efetivo e de qualidade aos usuários.
processo licitatório; contratação de empresa especializada p

07010

Procuradoria Geral de
Justiça

1037

Estruturação de Tecnologia da
Informação para as Unidades do
MPTO

07010

Procuradoria Geral de
Justiça

1047

Implantação da política arquivística
no Ministério Público

07010

Procuradoria Geral de
Justiça

07010

Procuradoria Geral de
Justiça

1082

Realização de adequações físicas e
mobiliárias das Unidades do
Ministério Público

07010

Procuradoria Geral de
Justiça

1088

Renovação da frota de veículos do
Ministério Público

07010

Procuradoria Geral de
Justiça

1079

Promoção dos canais de acesso ao
cidadão pelo Ministério Público

07010

Procuradoria Geral de
Justiça

2099

07010

Procuradoria Geral de
Justiça

2100

07010

Procuradoria Geral de
Justiça

07010

Procuradoria Geral de
Justiça

2101

2147

Estruturação das Unidades do MPE para atender aos projetos e
demandas de Tecnologia da Informação, como novos sistemas,
projeto de videoconferência, projeto de telefonia por IP, serviços
on line e outros projetos que vierem a ser desenvolvidos;
estruturaç
Implementar solução para a gestão de documentos e informações
que vá ao encontro da Política Nacional de Arquivos por meio da
criação de critérios e procedimentos arquivísticos relacionados à
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento do document
A adequação das unidades do Ministério Público do Estado do
Tocantins será realizada mediante a realização de reformas,
ampliações e adequações, aquisição de móveis, eletrodomésticos e
outros equipamentos necessários para execução dos trabalhos,
tendo com
Aquisição de veículos visando substituição de frota obsoleta e sua
ampliação, quando possível, compreendendo as seguintes etapas:
análise da demanda; abertura de processo licitatório; recebimento
dos veículos; distribuição dos veículos para as unidades de

Realização das ações do Sistema de Atendimento ao Cidadão S.A.C.I. e do Núcleo do DPVAT, órgãos constantes do sistema de
acesso do cidadão ao MP, além da ampliação dos serviços de
acesso do cidadão ao Ministério Público.
Realização de Correição, inspeção, atos pertinentes a processo
Manutenção das ações da
disciplinar, mediante deslocamento do Corregedor-Geral e
Corregedoria Geral do Ministério
servidores da Corregedoria, bem como realização das atividades
Público
inerentes a avaliação de estágio probatório, avaliação de metas de
desem
Manter a Ouvidoria do Ministério Público com o custeio de seus
Manutenção das ações da Ouvidoria programas, projetos e ações, inclusive quanto aos deslocamentos
do Ministério Público
de sua equipe para as ações, aquisição de serviços e materiais
específicos para sua atuação.
Criação, implantação, gerenciamento e difusão da doutrina e do
Manutenção das ações de
sistema de inteligência do Ministério Público; Disponibilização de
inteligência, contrainteligência e
recursos financeiros para atender às atividades de inteligência,
segurança institucional
contra inteligência e segurança institucional; Deslocamentos

Oferecer tecnologia de ponta para o desenvolvimento das
atividades do Ministério Público do Estado do Tocantins visando
prestar um serviço de qualidade e eficaz para a sociedade
tocantinense.

Aperfeiçoar a gestão documental da instituição.

Oferecer condições físicas adequadas ao desenvolvimento das
ações ministeriais, visando ao melhor atendimento da sociedade
Tocantinense.
Oferecer condições de transportes adequadas ao desenvolvimento
das ações ministeriais, visando o melhor atendimento da
sociedade tocantinense.

Fazer do Ministério Público uma instituição acessível à população.
Propiciar instrumentos de avaliação e correição das metas de
desempenho das atividades e deveres funcionais do Ministério
Público, por meio dos programas de fiscalização, inspeções,
correição permanente e procedimento disciplinar, com o fim de
contribuir
Proporcionar uma Ouvidoria forte e capaz de promover suas ações
e o atendimento a sociedade de forma eficaz.
"Permitir a coleta de informações destinadas a identificar,
entender, revelar, prevenir e assessorar os órgãos de execução do
Ministério Público no efetivo combate a todas as formas de
criminalidade."

"Realização de atividades de combate ao crime organizado e
Realização das ações de combate às investigações complexas mediante o deslocamento de Membros e
Servidores e outras atividades necessárias; realização de convênio Atuar de forma sistemática no combate ao crime organizado.
organizações criminosas
com os órgãos envolvidos no combate ao crime organizado,
polícias ci

codigo
unidade
07010

nome unidade

Procuradoria Geral de
Justiça

codigo acao

2148

titulo acao

Realização das ações de
comunicação do Ministério Público

Proporcionar a disseminação de informações institucionais e o
amplo acesso da sociedade ao Ministério público e suas
Informações.

Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis Visão: Ser uma instituição acessível à
população, independente, moderna e integrada, reconhecida por
sua tran
Aprimorar profissional e culturalmente os membros e servidores,
inclusive em estágio probatório, para melhor qualidade e
celeridade de suas atividades e racionalização dos recursos
materiais, proporcionando condições para o desenvolvimento de
uma cultura
Aquisição de armas para todo efetivo da Polícia Militar por meio de Garantir a disponibilidade de instrumentos de trabalho para os
Ampliação de armamento da PMTO. processo licitatório com recursos de tesouro do Estado e convênios policiais militares no exercício de suas funções com a finalidade de
federais.
melhor proteger a sociedade.
Aquisição de equipamentos para as unidades da PM, elaboração de Possibilitar o funcionamento das unidades construídas,
Implantação, aparelhamento e
projetos estrutural, de arquitetura, hidro sanitário, elétrico, de
propiciando segurança, conforto e melhores condições de trabalho
reforma das Unidades da PMTO.
urbanização e de paisagismo, realização de projeto de reforma
para os policiais Militares para que esses tenham um bom
(hidro sanitária, estrutural, elétrico) e de procedimento lici
ambiente de trabalho e assim prestar um bom serviço à sociedade.

Procuradoria Geral de
Justiça

08050

Fundo Espec. Cent. Aperf.
4002
Ministério Público

09030

Polícia Militar do Estado
do Tocantins - PMTO

1005

09030

Polícia Militar do Estado
do Tocantins - PMTO

1057

09030

Polícia Militar do Estado
do Tocantins - PMTO

2005

Ampliação da capacidade de
proteção individual

09030

Polícia Militar do Estado
do Tocantins - PMTO

2006

Ampliação da frota de veículos.

09030

Polícia Militar do Estado
do Tocantins - PMTO

2021

Assistência biopsicossocial aos
profissionais da PMTO.

09030

Polícia Militar do Estado
do Tocantins - PMTO

2029

Capacitação dos profissionais da
PMTO.

09030

Polícia Militar do Estado
do Tocantins - PMTO

2089

09030

Polícia Militar do Estado
do Tocantins - PMTO

2092

"Ampla divulgação das ações institucionais do Ministério Público
mediante a utilização de veículos de comunicação como tv, rádio,
jornal, out-door, revistas e sites, entre outros; contratação de
empresa especializada para produção de clipping eletrônico,

finalidade

Realização de serviços para a sociedade mediante a atuação
Realização das ações para defesa do finalística dos membros do Ministério Público do Estado do
interesse público no processo judicial Tocantins, através da manutenção das atividades e dos
e extrajudicial
deslocamentos dos membros e servidores das Promotorias e
Procuradorias de Justiça n
"Visa ao aprimoramento profissional e cultural dos membros da
Aperfeiçoamento Funcional de
Instituição, de seus auxiliares e funcionários, bem como a melhor
Membros e Servidores do MPTO
execução de seus serviços e racionalização de seus recursos
materiais, através do custeio das atividades do Centro de Estudos e

07010

2149

descricao

Ampliação da capacidade de proteção dos policiais militares tendo
como etapas: aquisição de equipamentos e materiais de proteção
diária (mediante processo licitatório) e distribuição dos
equipamentos e materiais nas unidades.
Aquisição de veículos e embarcações, e a consequente distribuição
dos meios nas unidades da Polícia Militar.

Permitir que a Polícia Militar atenda com mais eficiência as
demandas da população, tendo em vista a maior capacidade de
mobilidade.

Assistência aos profissionais da Polícia Militar nas seguintes áreas:
Saúde, médica, odontológica, psicológica, psiquiátrica e social
Promover suporte biopsicossocial aos profissionais da Policia
através de ações sociais de recuperação de policiais alcoólatras ou Militar, envolvendo assistência psicológica, psiquiátrica, e social.
envolvidos com drogas; palestras e eventos voltados a

Realização de cursos de formação e capacitação dos policiais
militares nas áreas administrativas e operacionais. Tendo como
etapas: pró-labore, contratação de serviços de terceiros e outras
despesas necessárias.
Implementação do Programa de Resistência às Drogas e à
Implementação do Programa
Violência- PROERD por meio da instrumentação dos policiais
Educacional de Resistência às Drogas militares que atuam como instrutores, na formação docente
- PROERD
infantil, ensino fundamental e pais tendo como etapas a confecção
de material gráfi
Informatização das Unidades e
ampliação da rede de comunicação
da PMTO.

Garantir a integridade física dos policiais militares em serviço e
reduzir a letalidade, por meio de equipamentos de menor
potencial ofensivo e potencializar a ostensividade policial.

Aquisição de equipamentos de informática, softwares e
equipamentos de comunicação fixas, móveis e portáteis.

Capacitar e qualificar os Policiais Militares para qualitativamente
melhorar a prestação de serviços à população.

Atender as unidades escolares com cursos do PROERD na
educação infantil, ensino fundamental e pais.
Permitir a comunicação em pequena, média e longa distância,
possibilitando o suporte necessário a comunicação com o policial
de serviço e o consequente aumento na agilidade e na eficiência da
atividade policial, como também entre as diversas frações polic

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

09040

Controladoria-Geral do
Estado

2063

09090

Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do
Tocantins - CBMTO

1004

09090

Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do
Tocantins - CBMTO

1009

09090

Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do
Tocantins - CBMTO

1024

09090

Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do
Tocantins - CBMTO

1085

09090

Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do
Tocantins - CBMTO

09090

09090

09090

Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do
Tocantins - CBMTO
Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do
Tocantins - CBMTO
Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do
Tocantins - CBMTO

titulo acao

descricao

Oferta de cursos de formação continuada e capacitação voltada
Formação Continuada e Capacitação para as atribuições específicas do órgão, com vistas ao
Técnica dos Servidores da
aperfeiçoamento técnico e da valorização profissional dos
Controladoria Geral do Estado
servidores da CGE, por meio de cursos à distância disponibilizados
gratuitament
Aquisição de viaturas para atender a necessidade do serviço
operacional e administrativo mediante montagem de processo
Ampliação da frota de veículos e
licitatório ou através de termo de doação, tendo por aporte
embarcações do CBMTO
recursos do tesouro estadual, convênio federal e transações
financeiras nãoLevantamento das necessidades de aparelhamento das unidades
do CBMTO, mediante montagem de processo licitatório ou com
Aparelhamento das unidades do
dispensa de licitação, tendo por aporte recursos do tesouro
CBMTO
estadual, convênios federal com a INFRAERO e através da
Secretaria de Segura
Consiste na elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos,
hidro-sanitário e elétrico de urbanização além de montagem de
Construção de unidade e subprocesso licitatório ou com dispensa de licitação para a
unidade do CBMTO.
contratação de empresa destinada a construção de quartéis,
centro de tre
Reforma e ampliação das unidades e sub-unidade já existentes
Reforma e ampliação de unidade e para adequação da estrutura física dos quartéis, mediante
sub-unidade do CBMTO.
elaboração de projetos de layout e formalização de processos
administrativos com dispensa ou realização de licitação.

2019

Aquisição de equipamentos de
salvamento e combate a incêndios.

2030

Capacitação e formação dos
profissionais bombeiros militares.

2106

Manutenção das unidades do
CBMTO.

2155

Realização de eventos institucionais.

10070

Fundo de Modernização e
3054
Aparelhamento do CBMTO

Reestruturação das unidades do
Corpo de Bombeiros.

10070

Fundo de Modernização e
4101
Aparelhamento do CBMTO

Manutenção do CBMTO.

Levantamento das necessidades das unidades do CBMTO, tendo
como etapas: montagem de processo licitatório ou com dispensa
de licitação com vistas à aquisição de equipamentos e serviços de
manutenção e distribuições dos equipamentos, com aporte de
recursos
Realização de cursos por meio de contratação de serviços de
terceiros, formalização de processos administrativos e eventos
relacionados à concretização dos cursos.
Manutenção das unidades do CBMTO com aquisição de material
de consumo, de serviço e outros custeios mediante a montagem
de processos administrativos.

finalidade

Aperfeiçoar técnica e profissionalmente os servidores da
Controladoria Geral do Estado.

Dotar a corporação com a agilidade e mobilidade necessária a
prevenção e resposta a sinistro.
Aparelhar o CBMTO com o intuito de realizar ações de salvamentos
terrestres, aquáticos, em altura e de combate a incêndios e
desastres, visando prover a corporação com os meios necessários à
realização de atividades administrativas e operacionais.
Desconcentrar o atendimento do CBMTO em pontos estratégicos e
promover ampliações nas estruturas físicas existentes.

Propiciar melhores condições de trabalho para o desempenho das
atividades da corporação e eficiência do serviço prestado a
comunidade.
Prover o CBMTO com equipamentos necessários, possibilitando o
pleno atendimento das atividades de salvamentos, resgates e
combate a incêndios.
Capacitar e requalificar bombeiros militares com vistas a melhorar
a prestação de serviço a comunidade.
Manter as unidades do CBMTO com os meios necessários à
realização das atividades operacionais.

Realização de eventos institucionais e sociais mediante montagem Promover eventos institucionais do CBMTO com o intuito de
de processo licitatório ou dispensa de licitação.
valorizar as datas comemorativas.
Levantamento das necessidades de reestruturação das unidades
do CBMTO, com montagem de processo licitatório e distribuição
dos produtos adquiridos nas unidades, através da arrecadação dos
serviços prestados pela aprovação e vistorias de projetos de
preven
Aquisição de materiais de consumo, serviços e outros custeios,
mediante montagem de processos administrativos visando prover
a corporação com os meios necessários à realização de atividades
administrativas e operacionais.

Reestruturar o CBMTO com o intuito de realizar ações de
salvamentos terrestres, aquáticos, em altura, e de combate a
incêndios e desastres, visando prover a corporação com os meios
necessários à realização de atividades administrativas e
operacionais.
Manter o CBMTO a fim de realizar satisfatoriamente os serviços
administrativos e operacionais de salvamentos terrestres,
aquáticos, em altura, de combate a incêndios e desastres, dentre
outros.

codigo
unidade
10090

10090

10090

10110

10110

10110

nome unidade
Fundo Estadual de
Proteção e Defesa Civil FUNPDEC
Fundo Estadual de
Proteção e Defesa Civil FUNPDEC
Fundo Estadual de
Proteção e Defesa Civil FUNPDEC
Fundo de
Desenvolvimento
Econômico e Social FUNDES
Fundo de
Desenvolvimento
Econômico e Social FUNDES
Fundo de
Desenvolvimento
Econômico e Social FUNDES

codigo acao

titulo acao

4074

Fortalecimento do Sistema de
Defesa Civil.

4109

Modernização e Manutenção do
sistema de monitoramento.

4123

Prevenção e Preparação aos
Desastres.

4023

descricao
O Fortalecimento do Sistema de Defesa Civil ocorre por:
implementação do sistema de defesa civil; contratação de
brigadistas, criação, capacitação e manutenção de COMDECS para
realizar ações preventivas e preparativas de respostas por meio de
controle de
Levantamento de pontos vulneráveis de acompanhamento de
áreas de riscos com intervenção prévia aos desastres no estado.

Desenvolvimento na prevenção e preparação a resposta rápida
após desastres com execução de cursos e palestras na formação de
técnicos e da população em geral para o enfrentamento de
desastres.
Concessão de empréstimo a
Conceder empréstimos e financiamentos aos empreendedores
pequenos empreendedores urbanos devidamente cadastrados, através de propostas analisadas a
e rurais
serem contratados e com garantias avalizadas.

finalidade

Ampliar a capacidade de resposta aos desastres nos órgãos que
compõem o sistema.
Monitorar os parâmetros que podem ocasionar eventos adversos e
consolidar informações de riscos a desastres em tempo de
interferir nos seus efeitos.
Ampliar a capacidade preventiva para atendimento a emergências
e desastres dos órgãos que compõem o sistema.
Conceder empréstimos a empreendedores organizados e com
planejamento para abertura, manutenção ou ampliação de seu
negócio.

4024

Conceder empréstimos consignados ao servidor público estadual,
Concessão de empréstimos
através de propostas analisadas e dentro dos limites do Decreto
consignados aos servidores públicos
Estadual nº 5.306/2015.

4042

Financiamento para construção de
unidades habitacionais

Receber documentação conforme normas do órgão, inscrever
proposta em sistema de controle, autuar processo, efetivar
concessão do empréstimo consignado, enviar pedido de inclusão
da consignação

Conceder empréstimos habitacionais aos servidores públicos
visando seu desenvolvimento pessoal e profissional

4060

Fornecimento de fardamento.

Aquisição de fardamento através de processo licitatório ou com
dispensa de licitação.

Prover os bombeiros militares com fardamento, com vistas a
adequada proteção individual e identificação perante a sociedade,
com vista a ampliar a eficiência do atendimento profissional.

Conceder empréstimos aos servidores públicos visando seu
desenvolvimento pessoal e profissional

10150

Fundo de Fardamento do
Corpo de Bombeiros

10170

Fundo de Modernização da
3052
Polícia Militar

Realização de concurso público.

Aumento do contingente profissional da Polícia Militar através da
realização de concurso público para o provimento das vagas nos
diversos quadros da corporação, atendendo os tramites legais.

Aumentar o efetivo de Oficiais e Praças da corporação.

10170

Fundo de Modernização da
3053
Polícia Militar

Reestruturação das Unidades da
PMTO.

Reestruturação por meio da aquisição de equipamentos diversos
para as unidades da PMTO, por meio de processo licitatório,
convênios com órgãos públicos e iniciativa privada.

Reestruturar a PM/TO possibilitando o funcionamento das
unidades diversas, afim de atingir com maior eficiência sua missão.

10170

Fundo de Modernização da
4097
Polícia Militar

Manutenção da PMTO.

10190

Fundo de Fardamento da
Polícia Militar

Fornecimento de Fardamento.

11010

Secretaria da Comunicação
2143
Social

Publididade das Ações Estratégicas
do Governo do Tocantins

13010

Secretaria do
Planejamento e
Orçamento

Aumento de Capital da Agência de
Fomento.

4059

6001

Aquisição de materiais de consumo, serviços e outros custeios,
mediante montagem de processos administrativos visando prover
a corporação com os meios necessários à realização de atividades
administrativas e operacionais.
Aquisição de fardamento para os policiais militares, tendo como
etapas: o levantamento das demandas de fardamentos
necessários, montagem de processos licitatórios e a distribuição
nas unidades.
Desenvolvimento de campanhas publicitárias, através de agências
previamente licitadas, de caráter de utilidade pública ou
institucional, com objetivo de divulgar e propagar as ações de
governo. O departamento desenvolverá a criação, produção e
veiculação
Implantação de investimentos em áreas prioritárias para o
desenvolvimento do Estado do Tocantins.

Manter a PMTO, possibilitando o funcionamento das unidades
diversas, afim de atingir com maior eficiência sua missão.

Garantir a ostensividade ao policiamento.

Apresentar a sociedade os benefícios gerados pelas ações
estratégicas do Governo.

Compor o capital da Agência de Fomento do Estado do Tocantins.
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2053

Estruturação do Ordenamento
Territorial - PDRIS.

13010

Secretaria do
Planejamento e
Orçamento

2080

Gestão cartográfica do Estado do
Tocantins - PDRIS.

13010

Secretaria do
Planejamento e
Orçamento

2090

Implementação do planejamento e
da gestão para resultados – PDRIS.

2027

descricao

finalidade

Avaliação e acompanhamento de
programas de interesse do Estado PDRIS.

Orientar os gestores públicos, quanto à continuidade, necessidades
Análise dos diversos componentes do programa a serem avaliados
de correções ou mesmo suspensão de um determinado projeto ou
e levantamento de informações em campo.
programa.
Elaboração e implantação do Plano Diretor de Informática em
Promover o compartilhamento de informações; Adquirir ou
conformidade
com
as
melhores
práticas
desenvolver soluções de tecnologia da informação
Criação,construção e aparelhamento
COBIT,
ITIL,
PMBOOK
e
Instrução
Normativa
04/2010
convergindo
integradas;Ampliar a sinergia dos processos de modernização do
do Centro de Tecnologia - PDRIS
para o alinhamento estratégico dos objetivos específicos da área Estado planejando as demandas;Diminuir os prazos e custos das
de tecnologia de informação a
aquisições de bens e serv
Implantar o processo administrativo eletrônico no âmbito do poder Modernizar a gestão pública no poder executivo Estadual com
Implantação do Processo
executivo do Estado do Tocantins, o que possibilitará a tramitação relação ao tramite de processos, substituindo documentos em
papel por documentos eletrônicos, agilizando o fluxo documental,
Administrativo Eletrônico – PAE
totalmente eletrônica dos processos e documentos, permitindo
aumentando a transparência das ações administrativas e
maior agilidade na distribuição, processamento e resposta de
proporcionando
Aquisição e Construção de Infraestrutura de Tecnologia,
Interligar todos os órgãos estaduais e seus escritórios municipais
Interligação dos órgãos de governo e Informação e Comunicação das Unidades da administração pública
por meio de fibra óptica possibilitando o envio de voz, dados e
seus anexos ao centro de operação estadual para atender as demandas atuais e futuras de aparelhar o
imagem;Implantar Tele centros;Portal do Governo (ede rede -PDRIS.
estado com equipamentos e redes adequadas para transformar
governo);Inclusão digital do cidadão.
fibra óptic
Elaboração implementação da Política e Planos de
Estruturar a Politica Estadual de Desenvolvimento Regional,
Promoção do desenvolvimento
Desenvolvimento Regional do Estado por meio dos consórcios
Elaborar o Plano Estadual de Desenvolvimento Regional.
regional do Estado do Tocantins intermunicipais. Para a realização das etapas será necessário a
Implementar o Plano de Desenvolvimento Regional nos 04 (quatro)
PDRIS
elaboração de projetos, aquisição de veículos utilitários e de
consórcios intermunicipais inicialmente através de ações de
passeio, máquinas e
gerenciamento in
O acompanhamento da gestão em convênios e operações de
Acompanhamento da gestão de
Melhorar, gerenciar e controlar os recursos transferidos dos
crédito se dará pelo aprimoramento dos procedimentos técnicos e
convênios federais e estaduais órgãos estaduais, municípios e entidades privadas sem fins
administrativos sendo necessário a implantação de sistema
PDRIS.
lucrativos na modalidade de convênios e operação de crédito.
estadual de convênios e capacitação dos atores envolvidos.
Capacitação de agentes públicos PDRIS.

Realização de capacitação de curta, média e longa duração, nas
modalidades presencial e a distância, lato e stricto sensu, bem
como participação em seminários, congressos, encontros, visitas
técnicas, palestras, workshop, oficinas, dentre outros.

Desenvolver as competências humanas, visando a melhoria nos
serviços prestados pelos servidores da seplan.

Atualização e detalhamento das informações sobre recursos
naturais e a dinâmica de uso da terra no Estado do Tocantins, por
meio de mapeamentos e levantamentos com ampliação de escala
e/ou adensamento de amostragem, reinterpretação de unidades e
atualiza
A gestão se dará pela implementação da política e do plano
cartográfico do Estado do Tocantins por meio de diretrizes
estratégicas e ações, contidas no Plano Estadual Cartográfico, em
consonância com a Política Nacional Cartográfica, sendo que uma
das est
Preparação da elaboração do planejamento de longo e curto prazo,
construção de cenários e revisão do Plano Plurianual e dos
orçamentos anuais, acompanhamento, gestão dos compromissos
de resultado e a companhamento da estratégia governamental, e
do planeja

Dotar o Governo e sociedade de informações para planejamento e
execução de políticas públicas destinadas a fomentar o
desenvolvimento econômico e social de longo prazo, subsidiar a
conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, bem como
recuperaçã
Orientar a coleta, produção, armazenamento e disseminação
pública de dados geoespaciais e cartográficos em conformidade
com normas nacionais, além de apoiar a resolução de questões
relacionados aos limites territorial do Estado do Tocantins, com
plena uti
Modernizar a gestão do planejamento e orçamento, com
incorporação de novos instrumentos, ferramentas e processos de
trabalho que permitam melhor aplicação e avaliação das políticas
públicas e melhorar os processos de gestão otimizando os recursos
disponív
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2110

2112

Manutenção do Consórcio
Interestadual de Desenvolvimento
do Brasil Central.

2119

Manutenção e aparelhamento da
Unidade de Gerenciamento do
Projeto - UGP - PDRIS.

Secretaria de Defesa e
Proteção Social

1007

17010

Secretaria de Defesa e
Proteção Social

1011
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Secretaria de Defesa e
Proteção Social

1026
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Secretaria de Defesa e
Proteção Social

1030

Secretaria de Defesa e
Proteção Social

descricao

Manutenção de soluções
Manter os serviços corporativos de TIC que atendem todos os
corporativas TIC -Tecnologia da
órgãos do governo.
Informação e Comunicação - PDRIS.

17010

17010

titulo acao

2008

A manutenção dos consórcios busca fomentar o crescimento das
unidades federativas e da região por meio do aumento da
competitividade econômica dos Estados (Tocantins, Rondônia,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e DF, para tanto será
necessário a ela
Contratações de assistência técnica especializada necessárias para
dar suporte ao gerenciamento do Projeto. Aparelhamento da UGP,
aquisição de equipamentos, softwares de TI, veículos e mobiliários,
dentre outras aquisições e contratações de serviços e con

Divulgação online de informações disponíveis sobre a realidade
Produção e divulgação dos estudos social, econômica, demográfica, ambiental do Estado do Tocantins
socioeconômicos do Tocantins e seus em seu referencial geográfico, suas regiões e municípios como
municípios - PDRIS
também a realização do cálculo do Produto Interno Bruto do
Tocant
Realização de serviço de auditoria
Contratação de empresa técnica especializada para realizar os
nas contas do PDRIS.
serviços de autoria nas contas do projeto PDRIS.
- Construção, ampliação e reforma das Unidades Socioeducativas
no Estado do Tocantins visando atender as necessidades do
Ampliação e Modernização do
período planejado bem como as demandas judiciais em
Sistema Socioeducativo
curso.Unidades a serem construídas: - 01 Centro de Atendimento
Socioeducativo de A
Articulação dos programas de execução de medidas
Apoio no desenvolvimento do SIPIA- socioeducativas (Liberdade Assistida, Prestação de Serviços a
Comunidade, Semiliberdade e Internação) e o Sistema de Justiça,
SINASE e CT
visando implementar e manter o Sistema de Informação para
Infância e Adolescênci
Construção, ampliação e adequação de centro de referencia em
Construção e manutenção do centro direitos humanos, obedecendo padrões previstos em lei, dar
de referência em direitos humanos suporte à rede de defesa, proteção e promoção aos direitos
humanos. Manutenção do centro de referencia dos direitos
humanos.
Construção, ampliação e adequação de unidade prisionais e casa
Construção, reforma e adequação
do albergado, obedecendo padrões previstos em lei, bem como,
física de unidades prisionais e casa construção de casas de albergados necessárias ao cumprimento de
de albergado
penalidade em regime aberto e semiaberto, tendo como etapas a
elabo
Modernização do Sistema Penitenciário com o aparelhamento da
Aparelhamento e manutenção das máquina administrativa, com aquisição de equipamentos e
materiais permanentes, aquisição de armamento e Projéteis
unidades prisionais
balísticos, materiais para o sistema de segurança e novo sistema
de informação,

finalidade
Promover a centralização dos recursos que são de uso comum,
primando pela economicidade considerando o ganho de escala,
evitando que cada unidade governamental tenha que ficar fazendo
pequenos contratos que devido aos pequenos valores inviabilizam
boas ne
Fomentar o crescimento das unidades federativas e da região por
meio do aumento da competitividade econômica dos estados e do
DF.

Fornecer suporte técnico especifíco à Gerência do PDRIS e acançar
um bom desempenho na execução das atividades do projeto
PDRIS, atráves da estruturação, fortalecimento e apoio à Unidade
de Gerenciamento do Projeto PDRIS
Disponibilizar informações socioeconômicas do Estado do
Tocantins, suas regiões e municípios.

Auditar de acordo com os padrões do Banco Mundial, cada
exercício fiscal
Proporcionar as opções da meditas Socioeducativas de Internação
sob a égide dos Direitos Humanos e conforme preceitua a
legislação vigente.

Prover o Sistema de Defesa com informações precisas e
atualizadas através do SIPIA SINASE
Tem a finalidade de Construir o Centro de Referência em Direitos
Humanos para atendimento às vitimas de violência, além de
constituir um espaço para realização de formação continuada,
assessoria aos municípios e diversas atividades relacionadas a
defesa,
Proporcionar aos reeducandos e presos custodiados condições
dignas de encarceramento, em todos os regimes de pena, e
garantir condições de trabalho adequadas a população carcerária.
Subsidiar a formulação, manutenção ou ampliação das políticas
públicas, equipando e aperfeiçoando o sistema penitenciário, de
modo à atender a real finalidade do sistema penitenciário e
prisional, dando maior segurança tanto aos agentes como à
sociedade c
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descricao

Realização da Segunda Etapa para o concurso Público para
Concurso público para servidores do Servidores do Sistema Penitenciário, Prisional e Socioeducativo.
sistema penitenciário, prisional e
Promover valorização contínua dos servidores. Melhorar o sistema
socioeducativo
prisional no que diz respeito ao quadro de funcionários da SEDPS.
Fo
Implantar entidade pública com a finalidade de apoiar a ação
“formação, qualificação profissional e empregabilidade para
Implantação e Subvenção da
pessoas privadas de liberdade e egressos” e “implantação da
Fundação Nova vida
central de alternativas penais”, bem como, manter cadastro e
continua aval
- Disponibilizar aos socioeducandos itens básicos de higiene
pessoal, tais como: roupa de cama, mesa, banho, uniformes e
Atendimento Continuado das
outros insumos necessários a realização das atividades inerentes
Medidas Socioeducativas
ao sistema socioeducativo, bem como fornecer os serviços de
nutrição
Aparelhamento e manutenção da Escola dos Servidores
Capacitação contínua e manutenção Penitenciários, através de aquisição de mobiliário em geral, de
da escola dos servidores
equipamento e outros materiais permanentes, acervo
penitenciários
bibliográfico, manutenção das instalações físicas e dos
equipamentos, bem como, contrata
Criação e gerenciamento das
centrais de alternativas penais e
monitoramento eletrônico

Promover valorização contínua dos servidores. Melhorar o sistema
prisional no que diz respeito ao quadro de funcionários da SEDPS.
Fortalecimento do quadro. Realização do Curso de Formação
Profissional para os candidatos aptos. Gestão de Competências
impl
Possibilitar uma nova vida e o restabelecimento da dignidade às
pessoas privadas de liberdade, permitindo a auto sustentação
financeira da pessoa privada de liberdade com vista a aceleração
do processo de reeducação social e quando do bom
comportamento pe
Propiciar aos socioeducandos e servidores em geral estrutura
adequada visando dignidade no atendimento socioeducativo.
Aprimorar o sistema penitenciário do Tocantins, garantindo a
custódia segura e digna aos encarcerados, sua reintegração,
ressocialização, bem como reduzir a reincidência criminal e o
déficit de vagas nas unidades prisionais.

Evitar encarceramento desnecessário e reduzir a superlotação no
Fortalecer o desenvolvimento das audiências de custódia. Criar,
Sistema Prisional do Tocantins, podendo ser decretadas pelo juiz
manter e gerenciar as centrais de alternativas penais e desenvolver
no curso da investigação quando a pena privativa de liberdade
atividades de monitoramento eletrônico.
(prisão) máxima prevista para o crime apurado não ultrapassar qu

Promover capacitação, qualificação profissional e empregabilidade
Formação, qualificação profissional e para as pessoas privadas de liberdade e egressas. Contratar as/os
empregabilidade para pessoas
condenados dos regimes fechados, semiaberto e aberto para
privadas de liberdade
desempenharem serviços em órgãos públicos estaduais,
preferencial
- Apoiar a Elaboração, Implementação e Acompanhamento do
Plano Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo, Plano
Implementação da Política de
Operativo Estadual; dos Planos Operativos Municipais, Projetos
Atendimento Socioeducativo
Políticos Pedagógicos, Regimentos Internos e Disciplinares e Planos
de Segu
Propor, promover, articular e impulsionar programas, planos,
projetos, atividades e serviços aos órgãos públicos, visando à
Núcleo de apoio ao sistema
implantação de políticas públicas comprometidas com a superação
Penitenciário
dos preconceitos e desigualdades dos presos e egressos a fim de
mel
Contratação de empresa especializada para a operacionalização do
Operacionalização e alimentação das
sistema de segurança, reparos e reformas das instalações físicas,
unidades do sistema penitenciário e
aquisição e substituição de mobiliário, material de copa, cozinha e
prisional
consumo diverso, incluindo itens de cama mesa e banho e
Política de assistencia as pessoas
privadas de liberdade e egressos

finalidade

Fortalecer a atuação dos conselhos penitenciários e da
comunidade no processo de execução penal. Promover as
assistências: material (kit de higiene pessoal), auxilio funeral
(preparação do corpo, urna funerária e translado do corpo.), à
saúde, à educação

Reduzir o grau de reincidência criminal e permitir condições de
ressocialização, proporcionando condições de trabalho e incentivo
através de remuneração.
Fortalecimento das Políticas Públicas de Atendimento aos
Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
(internação e semiliberdade), egressos e famílias.
Criação e implantação do Núcleo penitenciário visando à
implantação de políticas públicas comprometidas com a superação
dos preconceitos e desigualdades dos presos e egressos a fim de
melhorar a qualidade de vida e garantir os direitos humanos a
reintegra
Proporcionar aos reeducandos dignidade no cumprimento da pena

Garantir a defesa e proteção do direito das Pessoas Privadas de
Liberdade às Assistência previstas na Lei de Execução Penal e
preservar os direitos assegurados pela Constituição Federal.
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descricao

Aumentar a efetividade no atendimento às demandas de pautas
dos movimentos sociais, aprimorar os serviços de informação ao
cidadão; criar e potencializar novas formas, linguagens e
instrumentos de participação social, com especial atenção para
plataforma
Contratação de consultoria especializada para realização de
Implementação da política Estadual levantamento de dados sobre a Rede de Proteção dos direitos da
dos Direitos da Criança e do
Criança e do Adolescente nos municípios tocantinenses.
Adolescente
Elaboração e implantação do Plano Decenal Estadual dos Direitos
Humanos da Cr
Promoção de eventos educativos, ações de prevenção nas escolas,
Apoio ao CEDIM - fortalecimento dos associações, igrejas, clubes de mães e etc. Apoio a capacitações
direitos das mulheres
dos conselheiros estaduais e municipais dos direitos das mulheres,
manutenção do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres,
Ampliação dos mecanismos de
diálogo, a transparência e a
participação social

Balcão da cidadania

Levar à população serviços diversos às comunidades tradicionais,
povos ribeirinhos, projetos de assentamentos, acampamentos,
população rural, povos indígenas, pessoas em situação de privação
de liberdade e outros grupos que tem dificuldade em acessar serv

Instituição e monitoramento do fundo estadual de apoio aos
Criação e implantação do Fundo de direitos das mulheres. Gerir recursos, promover arrecadação,
realizar aquisição, alugar imóveis, adquirir bens permanentes.
apoio aos direitos das mulheres.
Financiar campanhas, palestras, ações, movimentos e eventos em
geral. Re
Apoio aos Centros de Referência de Atendimento às Mulheres que
Fortalecimento da casa da mulher
prestam acolhida, acompanhamento psicossocial e orientação
brasileira e unidades de atendimento
jurídica às mulheres em situação de violência (violência doméstica
à mulher
e familiar contra a mulher - sexual, patrimonial, moral, física, p

finalidade

Aumentar a efetividade da participação da sociedade civil em
espaços institucionalizados de participação social

Implementar as Políticas Públicas Setoriais.

Apoiar os conselhos dos direitos das mulheres nas atividades gerais
de direitos das mulheres. Fortalecer a rede de atendimento dos
direitos das mulheres. Desenvolver as ações sobre os direitos das
mulheres, promover conferencia estadual e apoiar conferenc
Promover o acesso aos serviços básicos, ampliar o acesso à
documentação básica, promover discussões e prestar orientações
quanto aos direitos básicos do cidadão e seu compromisso com o
desenvolvimento pessoal e coletivo.

Propor, promover, articular e impulsionar programas, planos,
projetos, atividades e serviços aos órgãos públicos, visando à
implantação de políticas públicas comprometidas com a superação
dos preconceitos e desigualdades de gênero a fim de melhorar a
qual
Tem a finalidade instituir, fortalecer, mobilizar, monitorar, as
políticas para as mulheres por meio de ações transversais e
articuladas com municípios bem como demais órgãos que
compõem a rede de atendimento às mulheres com envolvimento
da sociedade civi
Formular, desenvolver, articular, coordenar, apoiar e monitorar
. Viver sem Violência, as unidades móveis são ônibus e barcos
políticas
públicas
para
promover
a
melhoria
das
condições
de
vida
especialmente adaptados que levam serviços especializados da
Fortalecimento das ações viva
das
mulheres
através
das
unidades
móveis.
No
âmbito
do
Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência ao
mulher
Programa Mulher: Viver sem Violência, as unidades móveis são
campo, floresta e águas. Esses serviços incluem prevenção,
ônibus e
assistência,
Fortalecimento dos Conselhos estaduais e municipais e da rede de
Fortalecimento dos conselhos
promoção, defesa e proteção dos direitos humanos. Despesas com Fortalecer e Ampliar a Participação Social e os Instrumentos de
estaduais e municipais e da rede
materiais gráficos, contratação de palestrantes, diárias com
Comunicação com a Sociedade.
promoção de direitos humanos
pessoal civil, alimentação e hospedagem para membros da
sociedade
Despesas com materiais gráficos, contratação de palestrantes,
Tem a finalidade de implantar a política estadual de promoção,
Implementação da política estadual diárias com pessoal civil, alimentação e hospedagem para
defesa e proteção dos direitos humanos de acordo os seguintes
de promoção, proteção e defesa dos membros da sociedade civil organizada, implantação do Sistema
eixos: Interação democrática entre Estado e Sociedade Civil;
direitos humanos.
Estadual de Direitos Humanos nas áreas de: Igualdade Racial;
Desenvolvimento e Direitos Humanos; Universalizar Direitos no
Combate ao
contex
Produção e disseminação de conhecimento para promoção,
Produção e disseminação de
proteção e defesa dos direitos humanos. Fomentar estudos e
Garantir a defesa e proteção do direitos humanos e sua evolução
conhecimento para promoção,
pesquisas, elaboração de edição de publicações, produção de
técnico - cientifica
proteção e defesa dos direitos huma indicadores e sistematização de dados referente a promoção,
proteção e defesa dos

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

17010

Secretaria de Defesa e
Proteção Social

18370

Fundo para as Relações de
4011
Consumo - PROCON

18370

Fundo para as Relações de
3030
Consumo - PROCON

2152

18370

Fundo para as Relações de
4068
Consumo - PROCON

18370

Fundo para as Relações de
4104
Consumo - PROCON

18670

Fundo Estadual para a
Criança, o Adolescente e o 4058
Jovem

18670

Fundo Estadual para a
Criança, o Adolescente e o 3049
Jovem

18670

Fundo Estadual para a
Criança, o Adolescente e o 4075
Jovem

18910

Fundo Estadual Sobre
Drogas

3035

18910

Fundo Estadual Sobre
Drogas

4007

titulo acao

descricao

Implementar o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos;
coordenar as ações para o Registro Civil de Nascimento e
Realização de atividades sobre os
Documentação Básica; promover e defender os direitos da pessoa
direitos humanos
idosa, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT,
Povos
Capacitação de servidores por meio de cursos, simpósios, oficinas,
congressos, seminários, aquisição de livros e revistas
Capacitação de Servidores do
especializados em direitos do consumidor, aquisição de material
PROCON
permanente e de expediente e contratação de serviços de
terceiros.
Construção, compra e/ou locação de imóvel para implantação dos
Implantação de Núcleos Regionais de núcleos de atendimento, através da aquisição de equipamentos e
Atendimento do PROCON
materiais permanentes e aquisição de material de expediente e
consumo para seu devido funcionamento.
Realização de ações voltadas para o atendimento ao público, bem
Fortalecimento das ações de defesa como, aquelas de caráter informativo/educativo por meio da
utilização de unidade móvel do Procon, percorrendo os municípios
do consumidor
com o intuito de levar os serviços do órgão principalmente
naquelas
Manutenção dos núcleos e postos de atendimento, através de
reparos, reformas, locação de imóvel, contratação de serviços de
Manutenção dos núcleos de
terceiros, aquisição de material de expediente e consumo,
atendimento
manutenção do serviço móvel, reaparelhamento e despesas
administrativas e
Disponibilização de processos formativos contínuos aos servidores
Formação de servidores do sistema do Sistema Socioeducativo através do Núcleo Gestor Estadual da
socioeducativo
Escola Nacional de Socioeducação, por meio de palestras, cursos,
oficinas e seminários, bem como oportunizar a participação de
Realização e organização de campanhas e projetos de proteção,
Proteção e Promoção da Política dos promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente,
Direitos da Criança e do Adolescente deliberadas pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, por meio de aquisição de insumos, material de apoio,
con
Criação e manutenção de Site e Boletim Eletrônico para divulgação
Fortalecimento dos Conselhos
de informações pertinentes a política da Criança e do Adolescente,
Estadual e Municipais dos Direitos da bem como acompanhar a atuação do Conselho Estadual dos
Criança e Adolescente
Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA. Apoiar a Escola de
Co
Implantação regionalizada dos Centros especializados para
Implantação do Núcleo de
atendimento para realização de cursos de capacitação para
Atendimento ao Dependente
dependentes químicos em tratamento; aquisição de equipamentos
Químico e familiares
e mobiliários para o núcleo; capacitação de equipe multidisciplinar;
parceria
Realizar parceria público/privado para a promoção do tratamento
Atendimento aos dependentes de
do dependente químico, ações de inserção social e capacitação
substâncias psicoativas lícitas e
para autonomia e geração de renda; apoio aos dependentes
ilícitas.
químicos em recuperação e aos familiares; internações voluntárias;
capa

finalidade

Fortalecer e Ampliar a Participação Social e os Instrumentos de
Comunicação com a Sociedade.

Preparar os servidores para melhor orientar e atender às
demandas de consumo

Melhorar o atendimento à população, através da criação de novos
núcleos de atendimento

Atender e educar o consumidor tocantinense sobre seus direitos
nas relações de consumo

Propiciar uma estrutura adequada para o desempenho das
atividades, visando dignidade no atendimento

Preparar servidores do Sistema Socioeducativo para melhor
atender em determinações do ECA e SINASE

Fortalecimento da Rede de Proteção e Promoção da Criança e do
Adolescente.

Fortalecimento do Conselho

Assegurar atendimento à saúde e psicossocial, em parceria com os
demais órgãos, aos dependentes químicos, com envolvimento de
seus familiares, bem como atividades de prevenção.
Assegurar atendimento à saúde e psicossocial, em parceria com os
demais órgãos, aos dependentes químicos, com envolvimento de
seus familiares, bem como atividades de prevenção.

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

18910

Fundo Estadual Sobre
Drogas

4063

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

1066

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

1067

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

1105

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

2011

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

2015

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

2035

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

2039

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

2047

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

2052

titulo acao

descricao

Monitoramentos do Estadual de Políticas sobre Álcool e outras
Fortalecimento da Política Estadual Drogas; articulação das políticas públicas sobre Álcool e outras
Drogas; aperfeiçoamentos dos marcos institucionais e legais;
sobre Drogas
implantação e fortalecimentos dos Conselhos municipais;
realização
Atuação da SEDETUR por meio da UTE – Unidade Técnica
Executora na co-execução das obras de infraestrutura turística do
Implementação e Adequação da
Plano de Aquisições e Contratações do Projeto de
Infraestrutura Turística
Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável – PDRIS
(Seplan); Atuação da SEDETUR p
Identificar, através da leitura do cenário econômico regional,
nacional e mundial, as atividades econômicas com perfil para o
Incentivo à Implantação de
Estado do Tocantins e induzir a criação de "equipamento de
Empreendimentos Estratégicos
desenvolvimento" (parcerias público-privadas, pátios logísticos,
distr
Atuação da SEDETUR por meio da Unidade de Gerenciamento de
Projetos da SEDETUR – UGP na execução das obras de
Implementação e adequação da
infraestrutura básica da Matriz de Investimentos do Programa
infraestrutura básica
Nacional de Desenvolvimento do Turismo / Estado do Tocantins–
PRODETUR / TO, envolve
Atuação da SEDETUR por meio da UTE – Unidade Técnica
Executora no acompanhamento, supervisão e apoio à co-execução
Apoio a UGP, Gerenciamento
do Plano de Aquisições e Contratações do Projeto de
técnico, avaliação e auditorias
Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável – PDRIS
(Seplan); Atuação da SEDETUR po
Desenvolvimento de atividades, projetos, estudos planos e
Apoio e Implementação de estudos, pesquisas da Gerência de Pesquisa e Informações Turísticas da
SEDETUR voltados para formação e manutenção de banco de
planos e pesquisas
dados, além da promoção de informações estratégicas da
atividade turística e at
Acompanhamento da execução dos projetos; emissão de relatórios
Implementação de Gerenciamento gerenciais; institucionalização e controle dos projetos e
de Projeto
criação/aquisição de software específico.
Uniformização da modelagem dos projetos da Secretaria;
capacitação de servidores da Secretaria através de palestras,
seminários, cursos e consultorias; impressões, quadros/painéis
informativos.
Promoção e desenvolvimento econômico do Estado através de
Disseminação das Oportunidades e organização de missões oficiais a outras unidades da federação
Potencialidades de Negócios do
e/ou a outros países; visitas a exposições e feiras, rodadas de
Tocantins
negócio, palestras, seminários, simpósios e congressos nacionais e
int
Atuação da SEDETUR enquanto executora do Plano de Aquisições e
Elaboração, execução e supervisão
Contratações do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e
de planos e projetos estratégicos de
Sustentável – PDRIS (Seplan), envolvendo a orientação, o apoio e o
Turismo
acompanhamento das obras, da aquisição e entrega de equipamen
Criação e Disseminação da
Modelagem de Projetos com Base
nas Boas Práticas Gerenciais.

finalidade
Fortalecer as ações de prevenção e promoção da reintegração de
dependentes químicos; promover ações de combate ao uso das
drogas por meio de campanhas, seminários ciclo de palestras,
conferências, promovendo o acesso a informação e ações de
enfrentamento
Garantir recursos, mão de obra profissional e logística para apoio à
co-execução das obras de infraestrutura turística do Plano de
Aquisições e Contratações do PDRIS -Projeto de Desenvolvimento
Regional Integrado e Sustentável; assim como para à execução
Induzir a implantação de empreendimentos estratégicos no Estado
do Tocantins.
Garantir recursos, mão de obra profissional e logística para a
execução, acompanhamento e fiscalização das obras de
infraestrutura básica da Matriz de Investimentos do
PRODETUR/TO – Programa Nacional de Desenvolvimento do
Turismo no Estado do Tocantins; E
Garantir a eficiência e eficácia na execução, supervisão, avaliações,
gerenciamento técnico e auditorias dos projetos estratégicos
priorizados da SEDETUR, devendo para tanto garantir recursos par
contratação de consultorias, pessoas físicas e jurídicas, a
Garantir a execução das ações, atividades e projetos da Gerência
de Pesquisa e Informações Turísticas da SEDETUR.

Implementação da gerência por projetos e melhoria da qualidade
dos mesmos.

Uniformização da modelagem dos projetos da Secretaria e
capacitação de servidores da Secretaria.
Alavancar o desenvolvimento econômico através da divulgação das
potencialidades e vantagens competitivas do Estado e da
promoção dos produtos e serviços tocantinenses.
Garantir recursos, mão de obra profissional e logística para apoio à
execução, orientação, acompanhamento e supervisão às
contratações dos projetos do Plano de Aquisições e Contratações
do PDRIS -Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e
Sustentável

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

2084

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

2091

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

2127

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

2141

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

19010

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e Turismo

2054

2060

2144

2145

titulo acao

descricao

finalidade

Desenvolvimento e apoio de projetos voltados para a estruturação
e ordenamento do segmento sol e praia, envolvendo a realização
Estruturação e ordenamento do
de diagnósticos, reuniões técnicas, parcerias e termos de
segmento Sol e Praia
cooperação com instituições públicas, privadas e organizações não
gov
Desenvolvimento de atividades e/ou projetos de base comunitária,
Fomento ao Etnoturismo, ao
de tecnologia social e de produção associada ao turismo, incluindo
Turismo de Pesca, de Base
a realização de estudos, diagnósticos e pesquisas, apoio a
Comunitária e à Produção Associada
formatação de roteiros e produtos turísticos, apoio e realização

Garantir recursos, mão de obra profissional e logística para os
projetos voltados para o desenvolvimento do segmento sol e praia,
fortalecendo a capacidade competitiva das praias tocantinenses
frente aos principais concorrentes, e ainda proporcionando o i

Desenvolvimento de atividades e/ou projetos voltados para a
produção, o tratamento, a sistematização e a promoção de
informações estratégicas da atividade turística e atividades
correlatas (sociais, ambientais, econômicas e culturais) no Estado
do Tocanti
Desenvolvimento de atividades e/ou projetos voltados para o
Implementação e Gestão do
desenvolvimento do ecoturismo e do etnoturismo nas regiões
Ecoturismo nas Unidades de
turísticas do Estado, em especial em Áreas Protegidas – Unidades
Conservação e Territórios Indígenas de Conservação, Território indígena e quilombola; estruturação e
adequa
Apoio ao desenvolvimento de produtos turísticos; formatação de
Ordenamento territorial e
roteiros regionais; fomento, ampliação, diversificação e
desenvolvimento de
segmentação da oferta turística; regulamentação e definição do
produtos/roteiros turísticos
modelo de desenvolvimento turismo no Estado do Tocantins.
Planejamento
A ação contempla a produção de material informativo e
promocional do turismo, incluindo a captura de imagens,
Promoção regional, nacional e
atualização e manutenção do site e aplicativo promocional do
internacional do turismo
turismo do Tocantins, bem como apoiar, participar, realizar
eventos promocionais e g
A ação de capacitação turística, parte do programa de Capacitação
Qualificação da mão de obra para o Turística – Tocantins Recebe Bem, tem a missão de promover a
turismo
qualificação profissional nas regiões turísticas do Tocantins visando
a melhoria dos serviços prestados e o aumento na geração d

Garantir recursos, mão de obra profissional e logística do
Observatório de Turismo do Estado do Tocantins; assim como
Garantir recursos necessários para manutenção física, estrutural e
operacional do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins e
de seu
Garantir recursos, mão de obra profissional e logística dos projetos
de concessão, permissão ou parcerias público privadas de
equipamentos e serviços turísticos, de Apoio a Gestão, Operação e
Monitoramento do uso público das unidades de conservação,
Apoio
Garantir recursos, mão de obra profissional e logística para os
projetos voltados para o desenvolvimento, ordenamento e
organização da atividade turística no Estado, fomentar o
desenvolvimento de produtos turísticos competitivos e sua
integração em roteir

Propor e articular oportunidades de qualificação profissional para
Qualificação dos gestores e técnicos servidores públicos estaduais e municipais visando o aumento na
estaduais e municipais
eficiência da gestão pública nos municípios turísticos do Tocantins,
e propiciar o desenvolvimento das competências dos serv

O investimento na qualificação profissional de servidores públicos
estaduais e municipais visa o aperfeiçoar as competências de
gestores e técnicos, aumentar a eficiência na gestão dos recursos
públicos e contribuir para o desenvolvimento das potencialida

Implantação, Manutenção e
Operacionalização do Observatório
de Turismo do Estado do TO

20290

Fundo Estadual de Ciência
4020
e Tecnologia

Concessão de Bolsas
Capacitação/Qualificação
Profissional na Área de Educação
Profissional

20290

Fundo Estadual de Ciência
4021
e Tecnologia

Concessão de Créditos Educativos a
Estudantes Carentes do Tocantins Proeducar

Levantamento das necessidades de qualificação dos docentes,
técnicos, coordenadores e gestores; composição de grupos de
estudos; contratação de empresas para realização de capacitações;
aquisição de material para estudos; divulgação dos eventos e
incentiv
Concessão de crédito ao estudante selecionado; acompanhamento
de concessão dos créditos dos beneficiários junto às instituições de
ensino superior; elaboração de banco de dados, que contenha as
necessidades de serviços de estagiários para as secretarias d

Garantir recursos, mão de obra profissional e logística dos projetos
de produção associada ao turismo, de turismo de pesca, de
turismo de base comunitária, de tecnologia social, de etnoturismo
e de ecoturismo nas regiões e polos turísticos do Estado, incl

Promover os destinos turísticos e suas segmentações para ampliar
o fluxo e atrair investimentos para o estado, bem como contribuir
para o fortalecimento da economia local das regiões.
Oferecer oportunidades de qualificação profissional para as regiões
turísticas visando a melhoria da qualidade dos produtos e serviços
turísticos ofertados, a geração de emprego e renda para a
população local.

Oferecer dinâmicas de atualização e aprofundamento do
conhecimento necessário para o exercício da profissão docente,
bem como desenvolver intervenções inovadoras nos contextos de
desempenho profissional, visando o aperfeiçoamento dos saberes,
das técnicas
Conceder crédito parcial a estudantes carentes, matriculados em
cursos de graduação presencial das Instituições de Ensino Superior,
não gratuitas, credenciadas e em funcionamento no Estado do
Tocantins.

codigo
unidade
20290

nome unidade

codigo acao

Fundo Estadual de Ciência
4027
e Tecnologia

20290

Fundo Estadual de Ciência
4052
e Tecnologia

20290

Fundo Estadual de Ciência
4172
e Tecnologia

20290

Fundo Estadual de Ciência
3032
e Tecnologia

20290

Fundo Estadual de Ciência
3039
e Tecnologia

20290

Fundo Estadual de Ciência
4053
e Tecnologia

20290

Fundo Estadual de Ciência
4055
e Tecnologia

20290

Fundo Estadual de Ciência
4056
e Tecnologia

20290

Fundo Estadual de Ciência
4057
e Tecnologia

20290

Fundo Estadual de Ciência
4090
e Tecnologia

titulo acao

descricao

Construção, ampliação, reforma, manutenção e aparelhamento de
centros e pólos de educação a distância e de apoio presencial ao
estudante; telessalas e outros tipos de unidade de ensino;
telefonia fixa; manutenção dos serviços de telecomunicações;
viagens
Fomento aos projetos de iniciativa do governo federal voltados
Fomento a Projetos Federais e
para expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos
Estaduais de Educação Profissional e
técnicos e profissionais do nível médio, cursos de formação inicial e
Tecnológica
continuada para trabalhadores e servidores das unidades de e
Construção, Ampliação, Reforma,
Manutenção e Aparelhamento dos
Pólos Educação Profissional

finalidade
Melhorar a estrutura física das unidades, pólos, telessalas e outras
unidades de ensino da educação profissional, seguindo a legislação
que estabelece a acessibilidade, visando a melhoria da qualidade
do ensino, garantindo a operacionalização e o bom func

Ampliar o nível de qualificação profissional da comunidade
tocantinense, visando o aproveitamento das oportunidades de
acesso à Educação Profissional, por meio dos projetos como
Pronatec, Profuncionário, Rede e-Tec e outros, visando qualificar e
capacitar
Implantação e atualização de um sistema integrado de
Supervisionar, monitorar e fiscalizar os trabalhos desenvolvidos
Supervisão, Monitoramento e
monitoramento e avaliação da Educação Profissional no Estado,
pelas unidades de ensino de educação profissional do sistema
Fiscalização das Unidades de
abrangendo informações do mercado com vista ao levantamento estadual, visando garantir a qualidade do ensino e o cumprimento
Educação Profisisonal
das demandas das cadeias produtivas e correspondente a locação da legislação aplicável à educação profissional.
de mão-de-obra es
Desenvolvimento de uma plataforma de software integrada de
Promover uma gestão efetiva através de levantamentos e
Implantação de Sistema Integrado de gestão em ciência, tecnologia e inovação, através da contratação
sumarização de dados estratégicos para melhor definição das
de
empresas
especializadas
no
desenvolvimento
dos
modelos,
Gestão em CT&I
políticas públicas de CT&I do Estado.
processos, softwares e treinamento de técnicos, bem como a
aquisição de
Desenvolvimento de projetos para implantação, manutenção e
aparelhamento de Centros Vocacionais e Tecnológicos - CVT's,
através da contratação de empresas especializadas no
desenvolvimento de projeto de CVT's fixos e móveis, elaboração de
projeto civil e
Incentivo financeiro a projetos de instituições que promovam a
difusão de tecnologias sociais. Os apoio financeiros ocorrerão por
meio de apresentação de projetos através de chamadas públicas
e/ou demandas induzidas que desenvolvam ações em
comunidades co

Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o
progresso técnico e científico através de mecanismos de
popularização da ciência, visando a melhoria da qualidade de vida
das populações em situação de vulnerabilidade social, e também
ofertar
Disseminar iniciativas direcionadas ao empreendedorismo social,
Fomento a Projetos de Tecnologias
através do apoio a tecnologias sociais como forma de geração de
Sociais e de Transferência de
emprego e renda e inclusão social, estimulando as vocações
Tecnologias
regionais, que resultem em sua sustentabilidade com relação aos
aspe
Desenvolver e estruturar um ambiente para produção de
Incentivo financeiro a projetos por meio de chamadas públicas ou conhecimento com alto valor agregado, de modo que a ciência e a
Fomento a projetos estratégicos em
demandas induzidas que desenvolvam ações estratégicas da
tecnologia seja utilizada como instrumento para o
CT&I
política estadual de ciência, tecnologia e inovação.
desenvolvimento econômico e social, almejando o aumento da
produtividade e melhoria das
Incentivo financeiro a projetos científicos, tecnológicos ou de
Promover o desenvolvimento científico e tecnológico através da
Fomento às Pesquisas Científicas,
inovação, através da apresentação de projetos em atendimento as qualificação de alto nível dos recursos humanos e também sua
Tecnológicas e de Inovação
chamadas públicas ou demandas induzidas que desenvolvam ações fixação no Estado do Tocantins. Ampliar e modernizar a capacidade
estratégicas da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovaç
de infraestrutura dos centros de pesquisa.
Implantação, Manutenção e
Aparelhamento de CVT's Fixos e
Móveis

Fomentar financeiramente para promover a participação de
Fomento, Realização e Participação técnicos, servidores, pesquisadores e/ou alunos em eventos ou
em Eventos Científicos, Tecnológicos capacitação nas áreas científicas, tecnológicas e/ou de inovação
e de Inovação
nacionais ou internacionais. Os apoios ocorrerão por meio de
apresentaç
Os apoios financeiros ocorrerão por meio de subvenção econômica
destinada às microempresas e empresas de pequeno porte com
Incentivo à Inovação
apresentação de projetos através de chamadas públicas que sejam
estratégicas para o desenvolvimento do Estado.

Ampliar a capacitação de recursos humanos nas áreas científicas,
tecnológicas e/ou de inovação.
Mobilizar a sociedade em torno de temas e atividades de ciência,
tecnologia e inovação (CT&I), valorizando a criatividade e a atitude
científica. Implementar u
Desenvolver as competências em microempresas e empresas de
pequeno porte para inovarem melhorando os seus processos
produtivos e ampliando sua capacidade competitiva, aproximandoas dos centros de pesquisa e formando uma cultura empresarial
mais inovadora

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

descricao

Desenvolvimento de atividades que promovam a difusão e a
Promoção à Difusão e Popularização popularização da Ciência e a Tecnologia contribuindo para que o
cidadão possa conhecer, usufruir e discutir os resultados, a
da Ciência e Tecnologia
relevância e o impacto das pesquisas científicas e tecnológicas e
suas im
Conceder bolsas de caráter científico, tecnológico e ou de inovação
Concessão de bolsas em CT&I
conforme critérios estabelecidos em normas e qualificação do
bolsista.
Incentivo financeiro a projetos científicos, tecnológicos ou de
Fomento a projetos de pesquisas em inovação, através da apresentação de projetos em atendimento as
CT&I
chamadas públicas ou demandas induzidas que desenvolvam ações
definidas na política estadual de ciência, tecnologia e inovação.

finalidade
Mobilizar a sociedade em torno de temas e atividades de ciência,
tecnologia e inovação (CT&I), valorizando a criatividade, a atitude
científica. Implementar um conjunto de metodologias de trabalho
tendo como diretrizes a popularização da ciência, tecnolog

20290

Fundo Estadual de Ciência
4145
e Tecnologia

20300

Fundacao de Amparo a
Pesquisa do Tocantins FAPT

4022

20300

Fundacao de Amparo a
Pesquisa do Tocantins FAPT

4054

20320

Fundação Universidade do
3014
Tocantins

20320

Fundação Universidade do
3038
Tocantins

20320

Fundação Universidade do
3050
Tocantins

20320

Fundação Universidade do
4032
Tocantins

20320

Fundação Universidade do
4070
Tocantins

Fortalecimento das populações
vulneráveis na perspectiva dos
direitos humanos

20320

Fundação Universidade do
4086
Tocantins

Implementação de bolsas de
monitoria iniciação a docência

20320

Fundação Universidade do
4088
Tocantins

Implementação do programa de
bolsas de iniciação científica

20320

Fundação Universidade do
4117
Tocantins

Organização estadual de pesquisa
agropecuária

Desenvolvimento e aperfeiçoamento em pesquisas agropecuárias

Inserir novas tecnologias de manejo e melhoramento genético nas
principais culturas: arroz, soja, feijão, milho, fruticultura e
mandioca, entre outras cadeias produtivas, melhorando em até
50% no agronegócio do Estado, disponibilizar integralmente as téc

Fundação Universidade do
4137
Tocantins

Promoção de cursos de graduação
na modalidade presencial e a
distância.

A UNITINS oferece, atualmente, 13 cursos de graduação na
modalidade presencial nos câmpus de Palmas, Augustinópolis,
Araguatins e Dianópolis, buscando ampliar suas ações para atender
as demandas do Estado ofertando novos cursos por meio de
vestibular seme

Necessidade de manter e ampliar a oferta de cursos de graduação
presencial e a distância para atender as demandas regionais.
A UNITINS tem por finalidade contribuir com o desenvolvimento
social, científico, tecnológico e cultural do Estado do Tocantins,

20320

Incentivar o desenvolvimento em CT&I nas diversas áreas do
conhecimento, promovendo a qualificação e captação de recursos
humanos altamente qualificados.
Promover a gestão e o desenvolvimento científico e tecnológico do
Estado do Tocantins, por meio do fomento à pesquisa em áreas
estratégicas, bem como da transferência do conhecimento e de
tecnologias, de forma a induzir o avanço das condições
socioeconômi
Construção e implementação de
Construção de prédios para laboratórios de pesquisas, para
Melhorar a qualidade de estrutura física para o fornecimento de
obras e equipamentos
laboratórios de curso de graduação e para a campus.
ensino de Graduação, Pesquisa e Extensão
Construir infraestrutura laboratorial para atender as demandas dos Melhorar a infraestrutura laboratorial contribuindo com o
processo de ensino e aprendizagem onde o acadêmico
Implantação e implementação de
cursos de graduação, conforme são exigidos para o
desenvolverá suas habilidades com a simulação de procedimentos
laboratórios nos cursos de graduação reconhecimento do curso, e implementar os laboratórios
teóricos e práticos que servirão de base para o exercício
existentes com a aquisição de móveis e equipamentos.
profissional.
Realização de concurso público para o quadro efetivo de docentes, Selecionar e recrutar servidores para suprir a necessidade do corpo
Realização de Concurso público
para atender os câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis docente do quadro efetivo, como finalidade de fortalecimento e
consolidar a Universidade junto à sociedade e ao Ministério da
e Palmas, oferecendo 260 vagas para docentes.
Educação.
Desenvolver, implementar e potencializar programas, projetos e
Sensibilizar e envolver o corpo docente e discente da Universidade
Desenvolvimento de ações de
ações de extensão, fortalecendo o processo educativo, cultural,
nas ações de Extensão, fomentar políticas públicas, promover a
extensão
cientifico e articulando o ensino, pesquisa e extensão de forma
gestão de políticas, empoderamento das populações em situação
indissociável, e atividades institucionalizados na câmara de ext
de vulnerabilidade e promover a relação universidade x sociedad
Promover programas, projetos, estudos, pesquisas, capacitações e
formações para o fortalecimento das populações em situação de
vulnerabilidade com o empoderamento de uma média de 1200
pessoas.
Implantação do programa Institucional de bolsas de monitoria e
iniciação a docência para apoiar os estudantes dos cursos de
graduação da Unitins.

Fomentar políticas públicas, promover a gestão de políticas,
fortalecer as populações em situação de vulnerabilidade e
promover a relação universidade x sociedade.

Garantia de aquisição de experiência metodológica para os
estudantes de licenciatura realizarem práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar, devido a dificuldade em manter o seus
estudos.
Coordenar e aumentar a oferta e o sistema de bolsa que incentiva Ampliar a oferta em 50 % a oferta no Programa de Bolsas de
e avalia os projetos acadêmicos para a concessão de bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC) e ampliar em 100% a oferta no
iniciação científica.
Programa de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação (PIBITI).

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

20320

Fundação Universidade do
4138
Tocantins

Promoção de política e atividade
acadêmica

20320

Fundação Universidade do
4143
Tocantins

Promoção e gestão dos cursos de
Pós-Graduação

20320

Fundação Universidade do
4273
Tocantins

Manutenção do núcleo de inovação
tecnológica

descricao

Desenvolvimento de programas de estágio não obrigatório e de
Fortalecer a política acadêmica via formação e melhoria da
assistência estudantil e realização de atividades culturais, semanas qualidade de vida, promovendo o acesso, a permanência e a
acadêmicas, gincanas e campeonatos esportivos.
conclusão de cursos dos estudantes na Unitins, com formação
integral do/a estudante.
Capacitar recursos humanos para pesquisa, educação, saúde e
gestão pública nos níveis de especialização, mestrado e doutorado
Criação e gestão de cursos de Pós-Graduação
devido a carência de cursos de Pós-Graduação aos níveis lato sensu
e stricto sensu.
Incubar empresas geradoras de produtos disponibilizado-os para o
agronegócio do Estado, em até 100% com relação ao PPA 2015 e Inserir novos métodos e técnicas e produtos de inovação
tecnológica para o mercado do Estado.
aumentar a captação de novas fontes de recursos para o
desenvolvimento de pesquisa, em até 200%.
Suporte os núcleos que promover estudos e tecnologias à
Expandir conhecimento da diversidade faunística e contribuir com
agricultura familiar com foco no manejo e conservação do recursos
a conservação dos recursos naturais e sítios arqueológicos, garantir
naturais, estudos da diversidade zoológica, taxidermia e curadoria
maior precisão em boletins meteorológico.
da fauna, arqueologia e paleontologia do Estado, pesquisas sobre o

20320

Fundação Universidade do
4274
Tocantins

Manutenção dos Núcleos de
Desenvolvimento e Pesquisa
Institucional

20570

Junta Comercial do Estado
3002
do Tocantins - JUCETINS

Ampliação da Infraestrutura da
Tecnologia da Informação

20570

Junta Comercial do Estado
3011
do Tocantins - JUCETINS

Construção da Sede da JUCETINS

20570

Junta Comercial do Estado
3027
do Tocantins - JUCETINS

Implantação do sistema por meio de aquisição de softwares,
Implantação da REDESIM - JUCETINS módulo integrador, realização de convênios de prestação de
ONLINE
serviços com órgãos que atuarão como parceiros deste sistema
integrado.

20570

Junta Comercial do Estado
3060
do Tocantins - JUCETINS

Revitalização da Sede e dos
Escritórios Reginais da JUCETINS

20570

Junta Comercial do Estado
4072
do Tocantins - JUCETINS

Fortalecimento de Gestão de
Recursos Humanos

20570

Junta Comercial do Estado
4166
do Tocantins - JUCETINS

Registro de Empresas

20600

Fundo de
Desenvolvimento
Econômico

Idealização e Concepção de
Equipamentos de Desenvolvimento
Econômico para o Tocantins

3026

finalidade

Modernização, implementação e ampliação da infraestrutura de
tecnologia da sede e dos escritórios regionais da JUCETINS, por
meio de processo licitatório para aquisição de computadores,
servidores de dados, impressoras, nobreaks, solução de segurança
e pr
Elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidro-sanitário
e elétrico para construção de um prédio com área de 4.995m², em
terreno já adquirido na cidade de Palmas, adequando o espaço
físico com as necessidades do órgão, através de processo licit

Adequação do espaço físico compreendendo reformas,
reestruturação das instalações do imóvel, aquisição de
mobiliários, bem como aquisição de equipamentos de informática,
nobreak, computadores, impressoras a laser, jato de tinta e
software, da Sede e Escr
Capacitação dos servidores da JUCETINS por meio de participação
em seminários, palestras, promoção de parcerias para realização
de cursos, eventos, capacitação continuada e integração dos
servidores, workshop, visitas técnicas e intercâmbio e realização d

Dotar a sede e os escritórios regionais da JUCETINS de
equipamentos e softwares de informática que irá propiciar a
descentralização dos serviços do órgão, melhor equipar os
escritórios regionais no interior do estado, viabilizando ao órgão
como um todo ag
Construir a sede da JUCETINS dotando-a de condições físicas
satisfatórias capazes de atender toda a demanda dos serviços,
buscando desempenhar com excelência o atendimento ao público.
Implantar um sistema que atuará em conjunto com demais órgãos
de fiscalização, visando simplificar os procedimentos, reduzir a
burocracia ao mínimo necessário e diminuir o tempo para abertura
de novas empresas ou alteração das empresas já existentes, traz
Dotar a Sede e os Escritórios Regionais da JUCETINS de condições
físicas, técnicas e instrumentais satisfatórias, a fim de proporcionar
um atendimento com rapidez e eficácia aos usuários, assim como
aperfeiçoar o desempenho de sua missão institucional.

Fortalecer a gestão de recursos humanos da JUCETINS, melhorar a
capacidade técnica dos seus servidores, dotando-os de
competências e habilidades para melhor desempenho de suas
funções, bem como a realização de concurso público e nomeação
para tradutor púb
Administração dos serviços de registros mercantis; cadastro das
Realizar, controlar e disponibilizar registro público das empresas
empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no estado; mercantis e atividades afins subordinadas às normas gerais
atualização das informações pertinentes ao registro de comércio prescritas na legislação vigente, exercido em todo o território
por meio de contratação de estagiários para execução dos serviços estadual.
Induzir a criação de "equipamento de desenvolvimento" (parcerias
público-privadas, pátios logísticos, distritos empresariais, portos
Conceber Equipamentos de Desenvolvimento Econômico para o
secos, tecas, entre outros) através da leitura do cenário econômico Estado do Tocantins.
regional, nacional e mundial das atividades econômicas

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

descricao

Implantação de Infraestrutura
Logística

Implantação da infraestrutura logística básica nos diversos modais,
que crie condições para que a iniciativa privada tenha um
ambiente favorável para implantar portos fluviais de cargas,
terminais de carga aérea, centros logísticos, terminais de transbord

3037

Estruturação da Infraestrutura
Empresarial

Desapropriação e aquisição de áreas urbanas e rurais para
implantação de Distritos Empresariais, Parque Tecnológico ou
similares; contratação de estudos preliminares de viabilidade
técnica estudos, levantamentos, serviços e consultorias;
implantação de in

20600

Fundo de
Desenvolvimento
Econômico

4001

Acompanhamento das empresas
beneficiadas por programas de
incentivos

20600

Fundo de
Desenvolvimento
Econômico

4010

Capacitação de Empreendedores e
Apoio à Exportação

20600

Fundo de
Desenvolvimento
Econômico

4031

Desenvolvimento da Mineração no
Estado do Tocantins

20600

Fundo de
Desenvolvimento
Econômico

4064

Fortalecimento da atividade
empresarial

20600

Fundo de
Desenvolvimento
Econômico

4071

Fortalecimento de Cadeias e
Arranjos Produtivos

20600

Fundo de
Desenvolvimento
Econômico

4119

Promoção e desenvolvimento econômico do Estado do Tocantins
através de convênios com as associações comerciais, para
Promoção de Eventos Empresariais. realização de campanhas de natal, datas comemorativas do
comércio, campanhas publicitárias, impressão de material gráfico
promocional que

20600

Fundo de
Desenvolvimento
Econômico

4142

Divulgar as potencialidades e as vantagens competitivas que o
Estado pode oferecer aos investidores, assim como abrir espaços
para a comercialização dos produtos tocantinenses e fomentar a
economia local, promovendo o desenvolvimento econômico do
Estado a

20600

Fundo de
Desenvolvimento
Econômico

20600

Fundo de
Desenvolvimento
Econômico

3029

Promoção e Divulgação do Estado

finalidade
Estimular o desenvolvimento econômico através da implantação
de Infraestrutura Logística, dotados de equipamentos necessária
para promover a concentração de atividades de empresas
operadoras de logística com vistas à redução dos custos nos
processos de t
Estimular o desenvolvimento econômico regional através da
implantação de Distritos Empresariais, Parque Tecnológico, Acesso
a empreendimentos Estratégicos, dotados de infraestrutura
necessária para promover a concentração de atividades de
empresas indust

Avaliação e acompanhamento do cumprimento dos compromissos
assumidos pelas empresas beneficiadas nos acordos firmados com
o Estado, levantamento de dados, realização de visitas “in loco”
visando o monitoramento do desempenho, por parte das
empresas incent
Elaboração de estudos, diagnósticos e pesquisas que identifiquem
os setores com potencial de exportação. Firmar convênios com
parceiros para realização de cursos que incentivem e facilitem a
exportação de produtos tocantinenses, palestras visando o desenv

Acompanhar e avaliar o cumprimento dos compromissos
assumidos pelas empresas beneficiadas pelos programas de
incentivos fiscais e/ou benefícios dos distritos industriais e áreas
empresariais, através dos acordos com o Estado e, levantar dados
para o siste

Promover o desenvolvimento da mineração no estado, fortalecer e
ampliar o conhecimento geológico e do potencial dos depósitos
minerais do subsolo, por meio da realização de estudos,
levantamentos e da promoção e disseminação dos resultados por
meio da p
Formulação, acompanhamento e implementação de políticas
públicas de desenvolvimento empresarial, contribuindo com eixo
estratégico da interiorização ou desconcentração do
desenvolvimento econômico do Planejamento Estratégico.
Acompanhamento das ações e at
Contratação de consultorias, para realização de estudos,
pesquisas, elaboração de planos de desenvolvimentos setoriais e
diagnósticos voltados para a identificação e mapeamento de
arranjos produtivos, oportunidades e/ou potencialidades dos
segmentos produ

Criar condições básicas para o desenvolvimento da mineraçao no
Estado do Tocantins mediante a elevaçao do conhecimento
geológico do subsolo do estado gerando as condições favoráveis e
competitivas para atraçao dos investimentos de risco necessários
ao seu
Reduzir a evasão de divisas regionais e estaduais, bem como
aumentar localmente a geração de emprego e a distribuição de
renda, melhorando a qualidade e a competitividade das micro,
pequenas e empresas individuais. Implementar com efetividade a
Lei Comple
a)Inserir o Estado do Tocan ns no mapeamento nacional dos
Arranjos Produtivos Locais;
b)Aprimorar o conhecimento nas ins tuições tocan nenses em
como aperfeiçoar o desenvolvimento dos Arranjos Produtivos
Locais;
c)Iden ﬁcar e mapear aglomerados ou
Incrementar, divulgar, promover e dinamizar a
comercialização/demonstração de produtos e serviços locais.
Realizar cursos e seminários com intuito de demonstrar ao
empresariado tocantinense como vender para o governo.
Promover eventos assistenciais para

O desenvolvimento do empreendedorismo e da cultura
exportadora do Tocantins, com o consequente aumento da
capacidade exportadora e da renda do estado.

Disseminar as potencialidades e vantagens competitivas do Estado
e da promoção dos produtos e serviços tocantinenses, com o
objetivo de incrementar a economia local e atrair investidores.

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

20610

Agência de Metrologia,
Avaliação da
Conformidade, Inovação e 4043
Tecnologia do Estado do
Tocantins - AEM

24870

Fundo de Assistência à
Saúde dos Servidores
Publicos

24950

Fundo de Gestão de
Recursos Humanos e
Patrimônio - FUNGERP

3010

24950

Fundo de Gestão de
Recursos Humanos e
Patrimônio - FUNGERP

3045

24950

Fundo de Gestão de
Recursos Humanos e
Patrimônio - FUNGERP

3046

Modernização dos Recursos de
Tecnologia da Informação e
Comunicação

24950

Fundo de Gestão de
Recursos Humanos e
Patrimônio - FUNGERP

3051

Realização de Concursos Público
para o Poder Executivo Estadual

24950

Fundo de Gestão de
Recursos Humanos e
Patrimônio - FUNGERP

3056

Reforma das Instalações Físicas da
SECAD

25010

Secretaria da Fazenda

1002

Administração do PROFISCO

3009

25010

Secretaria da Fazenda

1031

25010

Secretaria da Fazenda

1045

descricao

Fiscalização de instrumentos metrológicos, tais como balanças,
bombas medidoras de combustíveis, taxímetros, hidrômetros,
Fiscalização Metrológica e Avaliação
medidores de energia elétrica, esfigmomanômetro,
da Conformidade de Produtos
cronotacógrafos, entre outros, bem como produtos com
certificação compulsória e volu
Disponibilização de assistência à saúde, como: odontológica,
Assistência Médica e Odontológica médica, ambulatorial, hospitalares eletivas, como também
aos Servidores Públicos do Estado do atendimento emergencial, exames de diagnósticos, de tratamento
Tocantins
e internamentos eletivos, emergenciais clínicos, cirúrgicos e
obstétricos,
Desenvolver, implantar e aplicar programa de desenvolvimento de
competências, nas Áreas: Comportamental, Administrativo,
Capacitação dos Servidores Públicos Planejamento em políticas públicas, Finanças, Técnicas, Gerencial,
Gestão de Pessoas e Gestão para Resultados; programa de
Palestras,
Melhoramento da eficiência, eficácia e efetividade da gestão
pública, implantação de projetos de reforma organizacional,
Modernização de Processos
Implantação de ações voltadas a gestão por resultados,
Administrativos
Desburocratização de processos administrativos, participações em
cursos, seminá

finalidade

Cumprir o que determina a legislação metrológica, bem como
coibir práticas lesivas aos consumidores de bens e serviços
ofertados no estado.

Garantir aos beneficiários à assistência a saúde, através dos
serviços de medicina preventiva e curativa e de tratamento
odontológico.
Promover a formação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento
dos servidores do poder executivo, tornando-os capazes de
produzirem a modernização da gestão pública bem como a
excelência na qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Também formando, profiss
Modernizar processos administrativos da Secretária de
Administração possibilitando melhor acesso e qualidade das
informações promovendo celeridade nos processos.

Modernizar a estrutura física, de hardware e de software da
Aquisição de hardware, equipamentos de informática e tecnologia SECAD, a fim de melhorar os bancos de dados e dar maior
da informação, de rede, de infra-estrutura lógica e de software.
eficiência nos sistemas de informação, tais como: consulta on-line
Além de despesas com comunicação da SECAD e seus anexos.
do portal do servidor, sistema de patrimônio, Sistema de
consignação dos
Definição de cargos e de número de vagas; elaboração de edital
para licitar empresa que realizará o concurso; licitação,
Seleção e recrutamento de servidores nos quadros de provimento
contratação de empresa, elaboração do edital do concurso,
efetivo do poder executivo estadual.
realização das inscrições, realização do concurso, aplicação das
provas, div
Reformar a sede da Secretaria da Administração e reformar e
Possibilitar aos servidores e aos usuários da secretaria da
ampliar os anexos da SECAD (Almoxarifado e Arquivo Geral da
administração instalação física adequada para o desenvolvimento
SECAD, Garagem Central do Estado, Escola de Governo e outros
de suas atividades, com instalações modernas e acessibilidade.
anexos), com instalações modernas e acessibilidade.
Acompanhamento do Projeto do Profisco: contratação de serviços
Modernizar a Secretaria da Fazendo como estrutura física e
de consultoria, aquisição de ferramenta de gestão e
tecnológica de forma a garantir a eficiência e eficácia da sua
monitoramento de projeto, aquisição de materiais e
execução.
equipamentos, aquisição de materiais e equipamentos de

informática, aquisição de veículos
Participação de servidores da SEFAZ em eventos nacionais e
internacionais, tais como: grupos de trabalho, comissões e visitas
Cooperação Interinstitucional
Nacional e Internacional - PROFISCO técnicas, evento de capacitação e integração com o objetivo de
compartilhar e intercambiar conhecimento e celebração de
acordos d
Contratação de consultoria especializada para elaboração e
Implantação da Gestão Estratégica - implementação do planejamento estratégico, e das práticas de
gestão (gerenciamento de projetos, gestão por processos, gestão
PROFISCO
de pessoas, gestão de conhecimento e comunicação efetiva);
capacitação

Ampliar mecanismos de compartilhamento e intercâmbio de
conhecimento, integração de informação da administração
fazendária.

Promover o envolvimento do órgão, criando sinergia entre as
ações, tornando os resultados mais efetivos.

codigo
unidade
25010

nome unidade

Secretaria da Fazenda

codigo acao

titulo acao

1046

Implantação da Plataforma de
Serviço ao Cidadão Contribuinte PROFISCO

25010

Secretaria da Fazenda

1049

Implantação do Modelo de Gestão
de Processo Eletrônico Tributário PROFISCO

25010

Secretaria da Fazenda

1050

Implantação do Novo Modelo de
Gestão de Pessoas - PROFISCO

1052

Implantação do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED PROFISCO

1059

Implementação do Modelo de
Gestão Financeira/Contábil PROFISCO

25010

25010

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Fazenda

25010

Secretaria da Fazenda

1060

25010

Secretaria da Fazenda

1061

25010

Secretaria da Fazenda

1069

descricao
Implementação do novo modelo de atendimento ao cidadão
contribuinte por intermédio de redesenho de processos, de
sistemas de triagem de atendimento e reformulação do portal da
Sefaz, tendo como etapas: contratação de serviços de consultoria,
capacitação d
Implementação do processo eletrônico tributário, por meio de
diagnóstico do modelo atual, redesenho do processo,
padronização de documentos, visitas técnica, seminários, reuniões,
grupos de trabalho, estratificação e digitalização de documentos,
aquisição
Implantação da prática de gestão de pessoas, por competências,
na SEFAZ, através da modernização das ações da Gerência de
Desenvolvimento e Gestão de Pessoas; do desenvolvimento de
sistemas; da execução de projetos de: qualidade de vida do
servidor, form
Melhorar a qualidade do tratamento das informações eletrônicas e
fiscais, por meio do desenvolvimento de sistemas e aplicações que
possibilitem de forma mais célere a identificação de ilícitos
tributários; melhoria do controle dos processos; fiscalização

Secretaria da Fazenda

1070

Modernização da Administração
Tributária Fiscal - PROFISCO

25010

Secretaria da Fazenda

1071

Modernização da Escola Fazendária

Aperfeiçoamento dos mecanismos de atendimento ao cidadão
contribuinte, proporcionando agilidade e economicidade nos
serviços prestados pela Sefaz.
Aperfeiçoamento, padronização e automação da base normativa e
dos procedimentos em todas as instâncias e fases do processo
administrativo fiscal, proporcionando maior celeridade, economia
processual, transparência, diminuindo custos e aumentando o
desempe
Implantar de forma efetiva a gestão de pessoas por competências
e melhorar satisfação do servidor.
Melhorar a qualidade das informações disponíveis às áreas fins,
visando o aumento da eficiência no campo de atuação da SEFAZ,
como também agilizar e diminuir o custo com procedimentos
processuais.

Implementação da gestão financeira/contábil por intermédio de
redesenho de processos, adequação à nova Contabilidade Aplicada Aperfeiçoamento da gestão financeira/contábil visando
do Setor Público, capacitação de servidores, realização de visitas
adequação a nova Contabilidade Aplicada do Setor Público.
técnicas, aquisição de mobiliário, aquisição de material e equ

Contratação de consultoria para o redesenho dos processos de
corregedoria fazendária, capacitação de servidores, realização de
Implementação do Modelo de
Gestão de Corregedoria - PROFISCO visitas técnicas, aquisição de mobiliário, aquisição de
equipamentos de informática, softwares e materiais de apoio,
aquisição d
Implementação da gestão de material e de patrimônio por
Implementação do Modelo de
intermédio do redesenho dos processos, contratação de serviços
Gestão de Material e de Patrimônio - de consultoria, capacitação de servidores, realização de visitas
PROFISCO
técnicas, aquisição de mobiliário, aquisição de equipamentos de
informá
Levantamento de demandas das unidades administrativas;
Melhoria da Infraestrutura das
identificação e liberação das áreas para construção e ampliação de
Unidades Administrativas da SEFAZ unidades administrativas; elaboração de projetos arquitetônico,
elétrico e hidráulicos; aquisição de prédios e terrenos; contratação

25010

finalidade

Modernização da administração tributária por intermédio da
implementação de novos modelos de: sistema de cadastro,
domicílio eletrônico, conta corrente dos contribuintes, ITCD e
receitas não tributáveis, inteligência fiscal, fiscalização de
estabeleciment
Implantação de sistemas informatizados para a área de
capacitação e de administração, instituindo a conectividade e
segurança de dados, a implantação do ensino à distância, a
modernização do laboratório de informática, bem como o
ambiente educacional, adm

Aperfeiçoamento da gestão das ações de Corregedoria.

Aperfeiçoamento da gestão de material e patrimônio da SEFAZ.

Dotar a Sefaz de condições físicas, técnicas e instrumentais para
melhor seu desempenho das atividades institucional e prestar um
atendimento de qualidade aos contribuintes.
Estabelecer mecanismos para melhoria da eficiência e eficácia da
administração tributária para aumento da arrecadação e utilização
dos resultados nas ações fiscais.
Dotar a escola fazendária de condições técnicas e instrumentais
para promover a capacitação continuada, integração e valorização
dos servidores.

codigo
unidade
25010

25010

nome unidade

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Fazenda

codigo acao

1072

2049

titulo acao

descricao

Redesenho de processos, contratação de consultoria e fábrica de
Modernização e Aperfeiçoamento
software, capacitação de servidores, realização de visitas técnicas,
dos Serviços e Infraestrutura de TIC implantação de sala de alta disponibilidade; aquisição de
PROFISCO
equipamentos, materiais, licenças, serviços de informática, man

finalidade
Modernizar a área de TIC da Sefaz, através da implantação de boas
práticas e instrumentos que permitam o aperfeiçoamento dos
serviços de tecnologia da informação e comunicação da SEFAZ,
garantindo sigilo fiscal do contribuinte e a segurança das informaçõ

Divulgação das Ações da SEFAZ

Acompanhamento do trabalho de comunicação junto à SECOM,
com agências de publicidade, gráficas e veículos de comunicação,
na execução de campanha publicitária, divulgação de noticias e
encaminhamento de serviços gráficos.

Acompanhamento e desenvolvimento de ações de cultura fiscal e
Disseminar conceitos de Cultura Fiscal a gestores, servidores
da execução do Programa de Educação Fiscal através da aquisição
públicos e sociedade em geral visando a construção de uma
de material permanente pedagógico, de divulgação, premiações,
consciência voltada ao exercício da cidadania.
bonificações, participação em reuniões, palestras, oficinas e curso

25010

Secretaria da Fazenda

2081

Gestão do Plano de Educação Fiscal

25010

Secretaria da Fazenda

2138

Promoção e Apoio a Pesquisas e
Estudos Fazendários

25010

Secretaria da Fazenda

2158

26790

Fundo de Modernização e
Desenvolvimento
3043
Fazendário

26790

Fundo de Modernização e
Desenvolvimento
3047
Fazendário

26790

Fundo de Modernização e
Desenvolvimento
4008
Fazendário

26800

Fundo Estadual de
Combate e Erradicação da 6003
Pobreza - FECOEP TO

27010

Secretaria da Educação

1014

27010

Secretaria da Educação

1016

27010

Secretaria da Educação

1017

Fomento e incentivo a pesquisas e estudos fazendários
estratégicos, desenvolvendo atividades que propicie a elaboração,
discussão e disseminação de conhecimento.
Reforma e melhorias na estrutura física das unidades fiscais,
Reforma de Ambiente Físico das
compreendendo a elaboração dos projetos de arquitetura e
Unidades Fiscais
engenharia necessários e suas execuções, através de empresas do
ramo licitadas para tal fim.
Implantação de sistemas informatizados para a área de
Modernização da Escola de Gestão capacitação e de administração, instituindo a conectividade e
segurança de dados, a implantação do ensino à distância, a
Fazendária
modernização do laboratório de informática, bem como o
ambiente educacional, adm
Contratação de empresa especializadas em desenvolvimento de
Modernização e Aperfeiçoamento da sistemas e programas, manutenção na área de TI, aquisições de
bens de consumo e serviços, consultorias, aquisição de software,
SEFAZ
equipamentos de informática e comunicação, construção e
adequação de
Contratação de instrutor, tutor, conteudista, palestrantes;
Capacitação Continuada de
realização de eventos e cursos de formação ou capacitação
Servidores e Agentes Multiplicadores presencial e a distância para instrutores, servidores e agentes
da SEFAZ
multiplicadores, em parceria ou execução direta; apoio logístico,
diárias
Transferência de Recursos aos
Provisionamento de recursos financeiros a serem destinados às
Órgãos Executores de Programas
unidades executoras de programas sociais que compõem a rede de
Sociais
proteção social do Estado do Tocantins.
Aquisição e distribuição de material
Aquisição e distribuição de materiais específicos necessários à
para realização das aulas práticas do
realização das aulas práticas dos cursos do PRONATEC.
PRONATEC
Capacitações para os membros das associações de apoio à
Capacitação dos órgãos colegiados escola/conselhos escolares e grêmios estudantis, tendo como
etapas: elaboração de projeto, levantamento da demanda,
capacitação e monitoramento dos órgãos colegiados.
Concessão de bolsa e auxílio aos
Pagamento de bolsa e distribuição de material didático-pedagógico
estudantes do PRONATEC.
aos estudantes matriculados no PRONATEC.

Melhorar a publicidade das ações da SEFAZ, através do
fortalecimento institucional da pasta, nas áreas de arrecadação,
tesouro, legislação e educação fiscal.

Apoiar tecnicamente e com recursos financeiros ações voltadas ao
fomento de pesquisas e estudos fazendários.
Reformar as delegacias, postos fiscais e agência de atendimento, e
promover melhores condições de trabalho para atender o cidadão.
Dotar a escola fazendária de condições técnicas e instrumentais
para promover a capacitação continuada, integração e valorização
dos serviços.
Dotar a SEFAZ e suas unidades de condições técnicas, humanas,
tecnológicas e físicas satisfatórias, para desempenhar as atividades
e atender melhor a sociedade.
Melhorar a qualificação dos servidores, dotando-os de
competências e habilidades para o desempenho eficaz de suas
atribuições; e formação de professores para serem multiplicadores
da educação fiscal.
Atendimento da população de municípios e localidades urbanas ou
rurais, isoladas e que apresentam condições de vida desfavoráveis
(combate a fome e a pobreza e diminuição do déficit habitacional).
Subsidiar professores/instrutores e estudantes com materiais
específicos necessários à realização das práticas dos cursos do
PRONATEC.
Capacitar os membros dos órgãos colegiados com a finalidade de
democratizar a gestão escolar.
Suprir as necessidades de locomoção e alimentação complementar
e de material didático-pedagógico aos estudantes matriculados no
PRONATEC.

codigo
unidade
27010

nome unidade
Secretaria da Educação

codigo acao
1018

27010

Secretaria da Educação

1019

27010

Secretaria da Educação

1020

27010

Secretaria da Educação

1025

27010

Secretaria da Educação

1053

27010

Secretaria da Educação

1073

27010

Secretaria da Educação

1075

27010

Secretaria da Educação

1083

27010

Secretaria da Educação

1086

titulo acao
Concessão de bolsa e auxílio aos
profissionais que atuam no
PRONATEC.

descricao
Pagamento de bolsa e concessão de auxílio aos profissionais que
atuam no PRONATEC.

Concessão de recursos tecnológicos aos servidores lotados na
Concessão de recursos tecnológicos educação básica das unidades escolares, tendo como etapas:
aos servidores da educação
estabelecimento de critérios, levantamento de demandas e
outorga do benefício.
Concessão de recursos tecnológicos Concessão de recursos tecnológicos aos servidores lotados na sede
(central e diretorias regionais de ensino), tendo como etapas:
aos servidores da educação /
estabelecimento de critérios, levantamento de demandas e
administração geral
outorga do benefício.
Construção de unidades escolares que atendam à Educação Básica,
obedecendo aos padrões de qualidade, tendo como etapas:
Construção de unidade escolar
elaboração de projetos e orçamentos, contratação,
acompanhamento e recebimento final da obra.
Implantação do sistema de gestão gerencial e pedagógica para
introduzir a educação inovadora e de qualidade no ensino público
Implantação do sistema de gestão
estadual, promovendo o acesso e a permanência, garantindo a
gerencial e pedagógica
efetividade e o desenvolvimento humano do aluno e do professor
e aind
Concessão de prêmio às escolas bem sucedidas em gestão escolar,
tendo como etapas: Inscrição das unidades escolares da rede
Premiação das escolas bem
pública e conveniadas; participação em reuniões técnicas;
sucedidas em gestão escolar
realização de: oficinas e formação para os membros dos comitês
estadual e
Implementação do processo de efetivação da gestão democrática
nas Unidades Escolares, tendo como etapas: formação dos
Implementação da gestão
membros das comissões (subcomissão estadual, regional e local); a
democrática
verificação de conhecimentos dos profissionais efetivos da
secretaria d
Realização de evento literário educacional tendo como etapas:
Realização do Salão do Livro do
elaboração de projeto; definição da programação; divulgação do
Tocantins
evento; contratação de serviços; montagem de estrutura física;
concretização do evento e avaliação.
Reforma e ampliação de unidades escolares que atendam à
Reforma e ampliação de unidade
educação básica, obedecendo aos padrões de qualidade, tendo
escolar
com etapas: elaboração de projetos e orçamentos, contratação,
acompanhamento e recebimento final da obra.

27010

Secretaria da Educação

2004

Alimentação do alfabetizando

27010

Secretaria da Educação

2007

Aparelhamento de unidade escolar

Oferta de suplementação alimentar aos alfabetizandos do
programa de alfabetização de jovens e adultos, tendo como
etapas: levantamento de demanda, distribuição dos alimentos e
monitoramento.
Oferta de acervos bibliográficos, materiais permanentes e
pedagógicos, exclusivamente para uso nas unidades escolares da
educação básica, tendo como etapas: levantamento de demanda,
aquisição e distribuição dos bens adquiridos.

finalidade
Conceder bolsa e auxílio aos profissionais envolvidos nas atividades
do PRONATEC.
Instrumentalizar o servidor para a autoformação visando ampliar
sua eficiência na atuação pedagógica e administrativa, bem como,
sua valorização profissional.
Instrumentalizar o servidor para a autoformação visando ampliar
sua eficiência na atuação pedagógica e administrativa, bem como,
sua valorização profissional.
Proporcionar espaço físico suficiente e adequado ao processo de
ensino-aprendizagem que atenda a demanda local.
Disponibilizar ferramenta operacional, gerencial e pedagógica que
possibilite a integração da SEDUC/sede (central e DREs) e Unidades
Escolares para subsidiar às tomadas de decisões necessárias à
implementação das políticas educacionais e conteúdos pedagóg
Valorizar as experiências bem sucedidas em gestão escolar bem
como a troca de experiências entre gestores escolares.

Efetivar a gestão democrática por meio da seleção de diretores de
escola com a participação efetiva da comunidade escolar, pais ou
responsáveis pelos de alunos e Seduc.
Propiciar o desenvolvimento do hábito da leitura multimidiática, o
aprimoramento técnico dos trabalhadores em educação, a
atualização do acervo bibliográfico da rede estadual e contribuir na
formação integral do alunado.
Ampliar e reformar espaços físicos para melhor atender as
atividades administrativas e pedagógicas nas unidades escolares,
melhorando a estrutura física das escolas, proporcionando melhor
desempenho das atividades escolares e do processo ensino
aprendizag
Ofertar suplementação alimentar para os alfabetizandos do
programa de alfabetização de jovens e adultos, para incentivar sua
permanência nas aulas de alfabetização.
Dotar as unidades escolares da educação básica de equipamentos,
mobiliários e acervo bibliográfico para garantir o processo ensino
aprendizagem.

codigo
unidade
27010

27010

27010

27010

27010

nome unidade

Secretaria da Educação

Secretaria da Educação

Secretaria da Educação

Secretaria da Educação

Secretaria da Educação

codigo acao

titulo acao

descricao

2009

Apoiar projetos e atividades lúdicas e artísticas promovidos pelas
Apoiar e desenvolver atividades e
escolas da rede estadual, com despesas relacionadas à promoção
projetos lúdico-artísticos nas escolas do ensino da música, teatro, dança, artes visuais, audiovisual e
literatura, promovendo a ampla formação do aluno nos aspecto

2014

Apoio aos sistemas municipais de
educação na implementação de
políticas educacionais

2017

2018

Assessoramento técnico às secretarias municipais de educação na
implantação, implementação e avaliação dos Sistemas Municipais,
bem como, dos projetos e programas educacionais, cumprindo as
etapas: de qualificação, acompanhamento, reuniões técnicas e
divu
Implantação e implementação de ações educativas diferenciadas
com foco nos alunos em situação de vulnerabilidade social às
Apoio às Unidades Escolares às
Margens da Rodovia Belém Brasília margens da Rodovia Belém Brasília, tendo como etapas elaboração
de projetos, estabelecimento de parcerias, execução,
monitoramento e
Aquisição, distribuição de materiais específicos e locação de
Apoio às turmas do PRONATEC para
espaços físicos e equipamentos necessários à realização das aulas
a realização das aulas práticas.
práticas dos cursos do PRONATEC.

2028

Capacitação dos Alfabetizadores

Realização de capacitação para alfabetizadores regentes e
alfabetizadores na função de coordenadores, tendo como etapas:
levantamento da demanda, elaboração do plano de capacitação,
seleção de material e capacitador, realização dos encontros e
avaliação.
Transferência de recursos financeiros às associações de apoio às
unidades escolares para manutenção, aquisição de materiais e
serviços, cumprindo as etapas: cálculo de valores, repasse de
recursos em 10 parcelas e prestação de contas.

finalidade
Subsidiar e apoiar as unidades escolares na implementação da
Educação Integral e Humanizada, por meio de atividades e projetos
lúdico-artísticos como proposta pedagógica integrada aos
currículos escolares.

Implementar o regime de colaboração entre estado e municípios.

Proporcionar condições físicas e pedagógicas para um melhor
desempenho no processo ensino aprendizagem aos alunos em
situação de vulnerabilidade social às margens da Rodovia Belém
Brasília.
Subsidiar professores/instrutores e estudantes com materiais
específicos, bem como, locar espaços físicos e equipamentos
necessários à realização das aulas práticas dos cursos do
PRONATEC.
Capacitar alfabetizadores regentes e alfabetizadores na função de
coordenadores para atuarem no programa de alfabetização de
jovens e adultos

Integrar a comunidade no processo educacional e garantir às
unidades escolares autonomia financeira, administrativa,
pedagógica e jurídica.

27010

Secretaria da Educação

2042

Descentralização de recursos à
gestão comunitária

27010

Secretaria da Educação

2048

Distribuição de material pedagógico Distribuição de material pedagógico para os alfabetizandos, e para Distribuir kit's pedagógicos para suprir necessidades educacionais
para os alunos da alfabetização de
subsidiar os alfabetizadores e coordenadores de turma, tendo
dos alfabetizandos e auxiliar na prática pedagógica dos
jovens e adultos
como etapas: levantamento da demanda, aquisição e distribuição. alfabetizadores e coordenadores

2062

Formação Continuada dos
profissionais da educação básica

27010

Secretaria da Educação

27010

Secretaria da Educação

2064

27010

Secretaria da Educação

2065

Oferta de cursos de formação continuada aos profissionais da
educação básica, tendo como etapas: levantamento de demanda,
elaboração do plano de capacitação, seleção de materiais e
capacitadores, realização dos encontros e avaliação.

Oferta de formação em nível médio e de graduação para os
profissionais
da educação básica, tendo como etapas:
Formação Inicial dos profissionais da
levantamento de demanda, formação de turmas, seleção de
educação básica
tutores, acompanhamento, monitoramento e avaliação, para
formação em nível médio e, para
Oferta de formação em nível médio técnico para os servidores da
educação, tendo como etapas: levantamento de demanda,
Formação inicial dos servidores da
formação de turmas, seleção de tutores, acompanhamento,
educação
monitoramento e avaliação, para formação: levantamento de
demanda e estabelecimen

Oferecer formação continuada aos profissionais da educação
básica, objetivando promover a capacitação profissional, com
vistas a melhorar o desempenho do corpo docente e discente das
Unidades Escolares.
Melhorar a atuação dos profissionais da educação básica nas
unidades escolares, diretorias regionais e sede da secretaria.

Melhorar a atuação dos servidores da educação nas unidades
escolares, diretorias regionais e sede da secretaria.

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

27010

Secretaria da Educação

2086

27010

Secretaria da Educação

2109

27010

Secretaria da Educação

2114

27010

Secretaria da Educação

2115

27010

Secretaria da Educação

2116

titulo acao

Realização da avaliação da aprendizagem dos alunos da rede
estadual de ensino tendo como etapas: montagem de banco de
Implementação da avaliação da
itens, elaboração de instrumentos de avaliação e apoio
aprendizagem
pedagógico, reprodução, distribuição, aplicação e divulgação dos
resultados.
Atendimento à remuneração dos profissionais da educação básica,
Manutenção de recursos humanos durante os meses de janeiro a dezembro, 13º salário, encargos
dos profissionais da educação básica sociais, mediante o controle de frequência do quantitativo de
servidores por unidade escolar.
Oferta de suplementação alimentar, ao aluno da educação básica
da rede estadual de ensino, tendo como etapas: levantamento de
Manutenção do programa de
demanda, repasse de recursos financeiros às associações de apoio
alimentação escolar
às escolas contempladas, monitoramento da execução física,
pedag
Implementação do sistema permanente de avaliação de
Manutenção do sistema de avaliação desempenho dos servidores da SEDUC, por função, através de:
capacitação, elaboração, revisão e aplicação dos instrumentos,
de desempenho do servidor
tabulação dos resultados e estudos comparativos entre
rendimento dos alunos e o
Oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica que
residem em áreas rurais, de forma direta pela SEDUC, ou por meio
Manutenção do transporte escolar
do repasse de recursos às prefeituras, ou às associações de apoio
as escolas, tendo como etapas:levantamento de demandas, contr

27010

Secretaria da Educação

2122

Monitoramento da gestão
educacional

27010

Secretaria da Educação

2123

Monitoramento das turmas de
alfabetização de jovens e adultos

27010

Secretaria da Educação

2124

Monitoramento das turmas do
PRONATEC

27010

Secretaria da Educação

2150

Realização de Censo Escolar

27010

Secretaria da Educação

2157

28340

Fundação Radiodifusão
Educativa do Estado do
Tocantins - REDESAT

3036

descricao

finalidade
Realizar avaliação dos alunos da educação básica, com vistas a
identificar o desenvolvimento de habilidades e competências em
relação a todos os conteúdos básicos mínimos.

Atender a remuneração dos profissionais que atuam na educação
básica.
Suprir parcialmente as necessidades nutricionais do aluno,
observando nível e modalidade de ensino, contribuindo para a
redução
das taxas de abandono escolar e repetência, crescimento e
desenvolvimento dos alunos.
Atender as necessidades de organização da instituição para
redirecionar ações, políticas e programas de capacitações para o
aperfeiçoamento profissional do servidor.
Transportar alunos matriculados na educação básica, residentes na
zona rural, assentamentos e distritos da rede estadual de ensino,
visando seu acesso e permanência na escola.

Monitoramento da gestão educacional nas unidades educacionais
em regime de Educação Integral, a fim de contribuir para a
melhoria da gestão educacional e da implementação da educação
integral e humanizada.

Proporcionar às unidades educacionais orientações,
acompanhamento e intervenções, a fim de contribuir para a
melhoria da gestão educacional e para implantação da educação
integral e humanizada.
Monitorar as turmas do programa de alfabetização de jovens e
Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos, adultos para acompanhar a efetividade do trabalho dos
pelos coordenadores de turma do programa e técnicos da SEDUC. alfabetizadores e/ou coordenadores e o desempenho dos
alfabetizandos afim de realizar as intervenções necessárias.
Monitoramento das turmas do PRONATEC, pelos coordenadores e Monitorar as turmas do PRONATEC para acompanhamento técnico
técnicos da SEDUC.
da execução do programa.
Pesquisa declaratória em todos os estabelecimentos de ensino
Coletar dados educacionais para subsidiar o planejamento das
público e privado, através da inserção dos dados em sistemas
políticas públicas educacionais nas diversas esferas
próprios para manter um cadastro de alunos, escolas, turmas,
administrativas.
docentes da educação básica, auxiliares de educação infantil e

monitor d
Realização de eventos educacionais que envolvam alunos,
Melhorar o desempenho acadêmico por meio de eventos
professores, profissionais da educação básica e técnicos, tais
educacionais voltados para: o incentivo à leitura, ao desporto
Realização e apoio a eventos
como: festivais, mostras, concursos pedagógicos, desfiles cívicos, educacional, educação ambiental, resgate ao civismo, promoção e
educacionais
entre outros, tendo como etapas; elaboração do projeto, definição prevenção da saúde, a importância das manifestações da arte e
da
cultura, bem c
Adoção do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVDLevar sinal de TV digital em alta definição para difundir conteúdos
Implantação do Sistema Brasileiro de T nos termos do Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, da
informativos, culturais, educativos e de entretenimento para
Presidência
da
República,
compreendendo
as
seguintes
etapas:
Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T
fomentar a consciência crítica do cidadão.
consignação de canais junto ao Ministério das Comunicações,
elabo

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

28340

Fundação Radiodifusão
Educativa do Estado do
Tocantins - REDESAT

3044

28340

Fundação Radiodifusão
Educativa do Estado do
Tocantins - REDESAT

4126

28340

Fundação Radiodifusão
Educativa do Estado do
Tocantins - REDESAT

4173

30550

Fundo Estadual de Saúde

3004

30550

Fundo Estadual de Saúde

3005

30550

Fundo Estadual de Saúde

3006

30550

Fundo Estadual de Saúde

3015

30550

Fundo Estadual de Saúde

3025

titulo acao

descricao

Construção, ampliação e reforma, aquisição de mobiliário,
equipamentos de captação, equipamentos e componentes de
informática, de telecomunicação e locação de serviços de terceiros
para transmissões.
Produção, promoção e divulgação de conteúdo jornalístico,
cultural, educativo, informativo, artístico com ênfase na
Produção e divulgação de
regionalidade. Captação de conteúdos in loco seja dentro do
programação audiovisual
Estado ou na macro região na qual ele está inserido. Produção de
materiais de c
Retransmissão de sinal de TV digital, analógica e sinal irradiado em
frequência modulada, compreendendo retransmissão de sinal por
Transmissão e Retransmissão de
meio de segmento, espacial, cabo óptico, radiofrequência
Sinal
modulada ou outros meios de retransmissão através de
contratação de
Fortalecimento da atenção primária a nível estadual e municipal
com a aquisição de bens e equipamentos por meio de
Aparelhamento da atenção primária projetos/convênios e de repasse fundo a fundo seguindo e
respeitando as leis dos procedimentos licitatórios para melhoria
dos processos de t
Implantação e implementação dos serviços da Hemorrede do
Tocantins, através de: aquisição de equipamentos de informação,
Aparelhamento da hemorrede do
sistemas de informações (software, programas, e outros sistemas),
Tocantins
equipamentos hemoterápicos, hematológicos, administrativos e
médicoAparelhamento dos pontos das Redes de Atenção a Saúde, com
Aparelhamento dos pontos da rede ênfase na Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de
Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência,
de atenção a saúde
e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças
Crônicas,comaqu
Organização e coordenação do Planejamento do SUS no âmbito
Cooperação técnica na gestão em
estadual e apoio a este processo nos municípios; assessoria,
saúde em instrumentos de
monitoramento e avaliação das ações de planejamento para
planejamento e gestão
gestão da Saúde no âmbito estadual, de forma articulada
intrainstitucional e i
Construção e reforma da infraestrutura de vigilância tendo como
Fortalecimento do sistema de
etapas: elaboração dos projetos básicos, licitação, contratação de
vigilância em saúde
empresas para reforma, construção. Aparelhamento do sistema de
vigilância em saúde por meio da aquisição de equipamentos, m
Modernização da estrutura
operacional da Redesat

30550

Fundo Estadual de Saúde

3055

Reestruturação dos pontos da rede
de atenção a saúde

30550

Fundo Estadual de Saúde

4017

Capacitação profissional em temas
de hemoterapia e hematologia

Realização de investimentos em ampliação ou construção e
reformas de serviços ou unidades dos pontos da Rede de Atenção
a Saúde; elaboração de projetos de obras e serviços de construção,
reformas, adequação e ampliação das estruturas físicas
regionalizada
Qualificação dos profissionais de saúde, em temas hemoterápicos
e hematológicos; realização de reuniões, oficinas, seminários,
simpósios, contratação de consultorias, tutorias e colaboradores
eventuais; pagamento de hora aula, diárias, passagens, alimenta

finalidade
Oferecer sinal de transmissão de TV e Rádio com a qualidade do
trabalho desenvolvido a ser transmitido pela Fundação Redesat.
Ajudar na formação da consciência critica do cidadão tocantinense,
atuando inclusive como ferramenta auxiliar do Governo do Estado
na busca do desenvolvimento.
Levar a população Tocantinense, conteúdo informativo, culturais,
educativo e de entretenimento no âmbito estadual via televisão e
rádio, atuando como instrumento auxiliar do Governo Estadual na
busca do desenvolvimento social.
Adquirir equipamentos para subsidiarem o desenvolvimento das
ações de Atenção Primária na gestão estadual e municipal.

Assegurar a produção com qualidade e rastreabilidade de
componentes do sangue à população receptora.
Contribuir para a organização das unidades de diferentes perfis e
funções dentro da Rede de Atenção à Saúde com investimentos
em distintas densidades tecnológicaspara melhorar as
possibilidades de cobertura (oferta de ações e serviços), bem como
atender à
Coordenar os processos de formulação, monitoramento e
avaliação dos instrumentos de planejamento (instrumentos de
gestão do SUS e de gestão orçamentária) e prover as demais áreas
técnicas da Secretaria de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde
de mecanis
Melhorar a capacidade instalada da Vigilância em saúde
proporcionando infraestrutura adequada para o desenvolvimento
das ações.
Configurar uma rede de serviços de saúde efetiva com a
reestruturação das unidades funcionais de saúde de diferentes
portes, níveis de complexidade e capacidade tecnológica, a fim de
que se obtenha o número suficiente para garantir cobertura a
população r
Ter Gestores e profissionais da área de saúde dotados de
qualificação necessária para o desenvolvimento de suas funções
nas ações e serviços da Hemorrede do Tocantins.

codigo
unidade
30550

30550

nome unidade

Fundo Estadual de Saúde

Fundo Estadual de Saúde

codigo acao

4028

4029

30550

Fundo Estadual de Saúde

4030

30550

Fundo Estadual de Saúde

4061

30550

Fundo Estadual de Saúde

4062

30550

Fundo Estadual de Saúde

4065

titulo acao

Cooperação com Organismo Internacional, Nacional, Estadual,
Municipal ou privado para Transferência, absorção e o
Cooperação técnica na gestão da
desenvolvimento de atividades de Gestão, logística e Vigilância em
vigilância em saúde
Saúde. Implementação de atividades destinadas a garantir a
geração de con
Coordenação das Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na
Coordenação da Rede de Atenção à articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha,
Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com
Saúde (RAS)
Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com
Doenças Crônicas, via
Cooperação financeira para o processo de municipalização,
Descentralização de ações e serviços desconcentração de ações e serviços de saúde com centralização
das decisões para o ente federativo municipal. Definição de
de saúde
prioridades estaduais; garantia de alocação de recursos próprios
do tesour
Aquisição de Fórmulas Nutricionais padronizadas para
Fornecimento de fórmulas
atendimento de patologias de relevância para o Estado e
nutricionais
pactuadas na CIB e dietas excepcionais provenientes de sentenças
judiciais.
Programação, aquisição, distribuição, dispensação de
Fornecimento de medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos destinados ao atendimento de
(Sentenças Judiciais)
sentenças judiciais.
Realização das atividades de auditoria e fiscalização no âmbito do
Sistema Único de saúde (SUS), contribuindo para a qualidade da
Fortalecimento da auditoria do SUS
atenção à Saúde e para a cidadania. Verificação da conformidade
com os padrões estabelecidos ou detecção de situações que exi

30550

Fundo Estadual de Saúde

4077

Gerenciamento de processos
logísticos da vigilância em saúde

30550

Fundo Estadual de Saúde

4078

Gerenciamento do risco sanitário

30550

30550

Fundo Estadual de Saúde

Fundo Estadual de Saúde

descricao

Manutenção da estrutura física e operacional da Vigilância em
saúde e Aquisição de materiais de consumo (medicamentos,
material gráfico, expediente, material de apoio a execução das
demais atividades etc.), formalização de contratos com pessoa
jurídica
Realização de inspeção e reinspeção sanitária em alimentos e
toxicologia, produtos e serviços em saúde, bem como, saúde do
trabalhador, coleta de amostra para análise, notificação,
investigação de surtos e eventos adversos; recebimento e
atendimentos a de
Instituição da política de gestão e regulação do trabalho; Realizar
ações de regulação do trabalho e regulação profissional, tanto para
novas profissões e ocupações, quanto para as já estabelecidas no
mercado de trabalho no âmbito do SUS no Estado; Acompa

4092

Instituição da política de gestão e
regulação do trabalho

4093

Desenvolvimento de ações e serviços de vigilância através de
Integração e qualificação das ações e
capacitação de profissionais e gestores em temas relacionados à
serviços de vigilância e atenção à
Vigilância em Saúde tanto no âmbito estadual quanto municipal,
saúde
participação e realização de eventos técnicos e científicos, interc

finalidade
Execução de projetos que envolvam parcerias governamentais ou
não-governamentais, contribuindo para a geração de impactos
mensuráveis nos indicadores de saúde
Contribuir para a integração das unidades funcionais do sistema da
Rede de Atenção a Saúde, facilitando o acesso aos usuários,
possibilitando tanto a governabilidade como a gestão do cuidado,
viabilizando a integração dos sistemas logística e os instrumen
Descentralizar para os municípios recursos financeiros da média e
alta complexidade com financiamento Tripartite (federal, estadual
e municipal) para a organização da oferta de ações e serviços
ambulatoriais no contexto regional, viabilizando a organizaçã
Garantir ao usuário com patologias de relevância, o atendimento
das demandas de Fórmulas Nutricionais.
Atender a todos os usuários conforme entendimento dos
processos de judicialização da saúde – cumprimento de Mandado
Judicial/ou recomendações dos órgãos de controle e defesa do
cidadão (Ministério Público, Defensoria Pública)
Atuar como ferramenta de gestão, contribuindo com o
conhecimento dos fatos e atos dos gestores e prestadores de
serviços de saúde, de forma transparente, para compatibilizar e
pactuar o interesse público, auxiliando na tomada de decisão do
Gestor.
Manter a estrutura física dos ambientes de instalação e
funcionamento da gestão e gerenciamento do sistema estadual de
vigilância em condições físicas e operacionais adequadas
Eliminar, reduzir ou prevenir o risco sanitário no consumo de
produtos, medicamentos e uso de serviços de saúde e interesse à
saúde.
Democratizar as relações de trabalho e a valorização dos
trabalhadores do SUS/Fortalecer e efetivar a humanização no
Sistema Único de Saúde – SUS/TO, para a garantia dos direitos do
cidadão e saúde aos trabalhadores da Secretaria de Estado da
Saúde.
Ter profissionais capacitados e orientados em vigilância em saúde
de forma permanente e contínua para melhor desempenhar as
ações de promoção, prevenção e proteção à saúde.

codigo
unidade
30550

30550

30550

nome unidade

Fundo Estadual de Saúde

Fundo Estadual de Saúde

Fundo Estadual de Saúde

codigo acao

4105

4113

4116

titulo acao

descricao

Manutenção dos componentes da Assistência Farmacêutica
através da manutenção corretiva e preventiva do prédio da
Manutenção dos serviços de
diretoria (sede) e das 3 unidades descentralizadas (grupo gerador,
assistência farmacêutica estadual
rede de frios, ar condicionados da diretoria e unidades); alarme 24
horas p
Implementação de rotinas e procedimentos de gerenciamento que
Oferta da assistência à saúde de
resultem no atendimento ambulatorial e hospitalar de ações e
média e alta complexidade direta ao serviços de atenção à saúde de média e alta complexidade,
cidadão
atendendo aos problemas de saúde e agravos da população
através de procedi
Organização e viabilização dos
serviços de apoio, diagnóstico e
terapêutico

30550

Fundo Estadual de Saúde

4125

Produção de análises laboratoriais de
interesse à saúde pública

30550

Fundo Estadual de Saúde

4127

Produção hemoterápica e
hematológica na hemorrede

30550

Fundo Estadual de Saúde

4134

Promoção da ouvidoria do SUS

30550

Fundo Estadual de Saúde

4139

Promoção do controle social no SUS

30550

Fundo Estadual de Saúde

4146

Provimento de pessoal da vigilância
em saúde

30550

Fundo Estadual de Saúde

4147

Provimento de pessoal em âmbito da
gestão participativa

30550

Fundo Estadual de Saúde

4148

Provimento de pessoal na assistência
farmacêutica

Aquisição de serviços de saúde junto ao setor privado
complementar - empresas com fins lucrativos (empresas privadas)
e empresas sem fins lucrativos, através de convênios e contratos,
utilizando estratégias de acesso da população aos procedimentos e
servi
Realização de análises laboratoriais, inclusive de controle de
qualidade interno e externo, de agravos e doenças de biologia
médica, medicamentos, alimentos e produtos e análises de
controle de qualidade água de consumo humano. Avaliação da
biossegurança
Realização de coleta randômica de sangue, coletas programadas,
coletas externas com a unidade móvel e coleta por aférese e
aférese terapêutica, exames de triagem hematológica, sorológica,
tipagem sanguínea (doador e receptor), seleção de
hemocomponentes d
Atendimento às manifestações dos usuários, servidores e gestores
do SUS, identificando os problemas e necessidades, processadas
por meio de telefone, web, e-mail, pessoalmente, carta,
correspondência; desenvolvimento de ações educativas e
informativas, pr
Implementação de mobilização e articulação contínuas da
sociedade, na defesa dos princípios constitucionais que
fundamentam o SUS, para controle social na saúde; exame de
propostas e denúncias de indícios de irregularidades; deliberação
sobre os programas
Coordenação de procedimentos relacionados à folha de
pagamento com o cumprimento dos cronogramas estipulados pela
Secretaria da Administração - SECAD, realizando as seguintes
tarefas: verificação de ocorrências do relatório de frequência
mensal; aferição
Coordenação de procedimentos relacionados à folha de
pagamento com o cumprimento dos cronogramas estipulados pela
Secretaria da Administração - SECAD, realizando as seguintes
tarefas: verificação de ocorrências do relatório de frequência
mensal; aferição
Coordenação de procedimentos relacionados à folha de
pagamento com o cumprimento dos cronogramas estipulados pela
Secretaria da Administração - SECAD, realizando as seguintes
tarefas: verificação de ocorrências do relatório de frequência
mensal; aferição

finalidade
Manter os serviços de Assistência Farmacêutica atendendo através
de suas ações e serviços as necessidades da população do
Tocantins
Ofertar um conjunto de ações e serviços de promoção, prevenção
e restabelecimento da saúde realizado em ambiente hospitalar
propiciando à população acesso a serviços qualificados,
integrando-os à atenção básica e de média complexidade.
Contratualizar ações e serviços de saúde que atenda às demandas
sociais de saúde da população de forma complementar aos
serviços de saúde disponibilizados pela rede pública do estado
visando a garantia de atendimento da população.
Indicar para a Vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental
elementos de conhecimento e avaliação de necessidades de
intervenção nas condições de saúde da população, por meio das
análises laboratoriais.
Atender a demanda transfusional das unidades hospitalares do
estado (público e privado) com segurança, qualidade e
rastreabilidade.
Contribuir com a avaliação do Sistema Único de Saúde - SUS, por
meio do envolvimento do usuário, estabelecendo comunicação
entre o cidadão e o poder público, de forma a promover
encaminhamentos necessários para a solução de problemas e
efetiva participaçã
Fortalecer o Conselho para atuar na formulação e proposição de
estratégias, e no controle da execução das políticas de saúde,
inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.

Manter os serviços de saúde em funcionamento efetivo, com
qualidade.

Manter os serviços de saúde em funcionamento efetivo, com
qualidade.

Manter os serviços de saúde em funcionamento efetivo, com
qualidade.

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

30550

Fundo Estadual de Saúde

4149

30550

Fundo Estadual de Saúde

4150

30550

Fundo Estadual de Saúde

4151

30550

Fundo Estadual de Saúde

4152

30550

Fundo Estadual de Saúde

4153

30550

Fundo Estadual de Saúde

4154

30550

Fundo Estadual de Saúde

4156

30550

Fundo Estadual de Saúde

4174

30550

Fundo Estadual de Saúde

4175

30550

Fundo Estadual de Saúde

4176

titulo acao

descricao

Coordenação de procedimentos relacionados à folha de
pagamento com o cumprimento dos cronogramas estipulados pela
Provimento de pessoal na atenção
Secretaria da Administração - SECAD, realizando as seguintes
primária
tarefas: verificação de ocorrências do relatório de frequência
mensal; aferição
Coordenação de procedimentos relacionados à folha de
Provimento de pessoal na gestão da pagamento com o cumprimento dos cronogramas estipulados pela
Secretaria da Administração - SECAD, realizando as seguintes
educação na saúde
tarefas: verificação de ocorrências do relatório de frequência
mensal; aferição
Coordenação de procedimentos relacionados à folha de
pagamento com o cumprimento dos cronogramas estipulados pela
Provimento de pessoal na
Secretaria da Administração - SECAD, realizando as seguintes
hemorrede
tarefas: verificação de ocorrências do relatório de frequência
mensal; aferição
Coordenação de procedimentos relacionados à folha de
pagamento com o cumprimento dos cronogramas estipulados pela
Provimento de pessoal na média e
Secretaria da Administração - SECAD, realizando as seguintes
alta complexidade
tarefas: verificação de ocorrências do relatório de frequência
mensal; aferição
Implementação dos leitos dos pontos de atenção hospitalar com
ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede
Qualificação de leitos no ponto de
Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à
atenção hospitalar
Pessoa com Deficiência e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas
com Doença
Desenvolvimento profissional, individual e coletivo, dos gestores e
Qualificação e formação dos
técnicos atuantes no Sistema Único de Saúde - SUS, por meio de
trabalhadores do SUS em processos Processos educacionais de curta, média e longa duração,
educacionais em saúde
englobando atualizações, aperfeiçoamentos, qualificações, cursos
téc
Desenvolvimento de estratégias de apoio a partir de uma
Realização de apoio institucional
metodologia específica para cogestão dos processos de trabalho da
para a qualificação da atenção
gestão e equipes de saúde municipais por meio de cooperação
primária
técnica, supervisão, capacitação, acompanhamento,
monitoramento e avaliaç
Repasse do incentivo financeiro aos municípios para aquisição de
Viabilização ao incentivo do
medicamentos do Componente Básico.
cofinanciamento dos componentes Aquisição e fornecimento de medicamentos aos usuários
da assistência farmacêutica
cadastrados no componente Especializado de acordo com os
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêutica
Realização do repasse financeiro mensal do cofinanciamento aos
Viabilização ao incentivo do
incentivos dos dispositivos da Rede de Atenção à Saúde
cofinancimento do sistema da Rede implantadas ou implementadas nos municípios - Rede de Atenção
de Atenção à Saúde (RAS)
às Urgências (RAU) e Rede de Atenção Psicossocial (RAPS):
incentivo finance
Viabilização do acesso à população do Estado do Tocantins na rede
Viabilização do acesso aos serviços SUS pública estadual, municipal e complementar contratualizada,
de saúde de forma regulada e
por meio das atividades de controle, avaliação e regulação:
oportuna
supervisão e monitoramentoin loco do Cadastro Nacional de
Estabel

finalidade

Manter os serviços de saúde em funcionamento efetivo, com
qualidade.

Manter os serviços de saúde em funcionamento efetivo, com
qualidade.

Manter os serviços de saúde em funcionamento efetivo, com
qualidade.

Manter os serviços de saúde em funcionamento efetivo, com
qualidade.
Viabilizar o cuidado integral e oportuno na organização da atenção
hospitalar, de modo que atendam à demanda espontânea e/ou
referenciada e funcionem como retaguarda para os outros pontos
de atenção de menor complexidade, disponibilizando equipe
multidisc
Promover a melhoria das práticas de trabalho em saúde mediante
o desenvolvimento de ações educativas dos profissionais de saúde.

Contribuir para a melhoria da situação de saúde da população nos
municípios, visando qualificar o processo do cuidado no contexto
das necessidades e especificidades de cada território.
Garantir o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes
e de qualidade garantindo sua adequada dispensação, através da
implementação das atividades previstas na Política Nacional de
Medicamentos.
Viabilizar financeiramente os municípios no desenvolvimento de
ações de saúde, maximizando as possibilidades de prover de forma
integral os serviços de saúde à população de forma regionalizada.
Regular o acesso da população aos serviços de saúde existentes na
rede pública e/ou contratualizado de forma organizada atendendo
os princípios da legalidade, integralidade, igualdade com equidade
respeitando o direito do usuário.

codigo
unidade

nome unidade

31010

Secretaria da Segurança
Pública

31010

Secretaria da Segurança
Pública

31010

31010

Secretaria da Segurança
Pública

Secretaria da Segurança
Pública

31010

Secretaria da Segurança
Pública

31010

Secretaria da Segurança
Pública

codigo acao

titulo acao

descricao

finalidade

1003

Ampliação da frota de veículos

Aquisição ou aluguel de veículos para atender as unidades de
segurança pública, através de
parcerias e convênios com órgãos públicos e iniciativa privada.

1039

Expansão e adequação da
infraestrutura predial

Construção, reforma e adequações de unidades de segurança
Melhorar as condições de trabalho do profissional da segurança
pública, após realizar análise das particularidades setoriais para a
pública e do atendimento à
elaboração do projeto, levantamento, reavaliação dos custos,
população.
licitação, construção e entrega da unidade, através de parcerias, c

1084

2022

Aquisição e modernização dos equipamentos, mobiliário em geral,
armamentos, munições,
Reaparelhamento das unidades de equipamentos e materiais de segurança, de comunicação, de
segurança pública
manobra e patrulhamento, de áudio,
vídeo e foto para uso profissional, modernização dos
equipamentos de investi
Atendimento e acompanhamento biopsicossocial aos profissionais
de segurança pública (Policial
Assistência à saúde dos profissionais
Judiciário) e familiares;recuperação e encaminhamento às redes de
da Segurança Pública
atendimento público e privado;
realização de eventos, palestras, seminários, campanhas educativ

2031

Capacitação e formação dos
profissionais de segurança

2043

Desenvolvimento de ações de
prevenção criminal

31010

Secretaria da Segurança
Pública

2082

31010

Secretaria da Segurança
Pública

2105

31010

Secretaria da Segurança
Pública

2113

Realização e participação de servidor em curso de formação,
aperfeiçoamento, especialização,
seminários, congressos e treinamentos, cursos diversos,
disponibilizando os recursos necessários a
academia de polícia e telecentros, com parcerias e convênios co

Apoiar a criação e fortalecer os Conselhos Comunitários de
Segurança e Defesa Social (CONSEGS), realização de visitas
técnicas, reuniões descentralizadas, campanhas preventivas,
palestras e seminários; confecção de material educativo e de
divulgação das a
Promoção, implantação, expansão, modernização e manutenção
Implantação de projetos de inovação dos sistemas de informação e
e suporte tecnológico às unidades de telecomunicação com aquisição de equipamentos de informática,
elétricos e energéticos e serviços de
segurança pública
desenvolvimento, aquisição e manutenção de software, com
parcerias
Manutenção das unidades de segurança pública através reparos,
locação de imóvel, contratação de
Manutenção das unidades de
serviços de terceiros, aquisição de material de expediente e
segurança pública
limpeza, material de consumo em geral,
insumos e periféricos de informática, serviços de outsourci
Manutenção do Centro Integrado de Operações Aéreas através de
contratação de serviços de
Manutenção do centro integrado de
terceiros, aquisição de material de consumo e permanente, dentre
operações aéreas
outras despesas administrativas,
através de parcerias, convênios com órgãos públicos e iniciativa pri

Melhorar as condições de trabalho do profissional da segurança
pública e do atendimento à
população.

Melhorar as condições de trabalho do profissional da segurança
pública e do atendimento à
população.
Promover ações como forma de prevenir adoecimentos e tratá-los,
melhores condições de vida e de
trabalho para o profissional de segurança pública, valorização
como ser humano singular e o aumento
de sua percepção sobre a importância do resultado do seu tr
Promover o aperfeiçoamento técnico contínuo do profissional de
segurança pública e melhorar a
qualidade de atendimento à população.
Difundir e implementar a filosofia de polícia comunitária, por meio
da prática de ações que visem a aproximação das forças de
segurança pública junto à sociedade tocantinense, fomentado a
participação social nas discussões e proposição de soluções a respe
Ampliar os serviços prestados interligando os sistemas por meio de
redes de comunicação, banco de
dados integrando-se em um centro de informações para melhor
funcionamento das informações
administrativas, civil e criminal, além do atendimento ao cidadão a
Melhorar as condições de trabalho do profissional da segurança
pública e do atendimento à
população.

Propiciar condições de funcionamento do Centro Integrado de
Operações Aéreas.

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

Implementar as ações de Polícia Judiciária, com os recursos
logísticos e humanos necessários,
através da investigação e inteligência policial, polícia
científica,identificação civil e criminal, emprego
de aparato de segurança, visando a celeridade e gara
Interiorização e modernização dos serviços prestados ao
cliente/cidadão; implantação de programas de qualidade;
implementação de novos processos de atendimento;
desconcentração dos serviços prestados na capital para todas as
unidades do interior; construç
Implementação da educação para o trânsito de forma transversal,
com capacitações para professores, multiplicadores e a
comunidade em geral; realização de cursos de instrutor de trânsito
voltados para os professores do ensino fundamental, médio e
superior,
Realização de fiscalizações educativas e repressivas nas vias e
rodovias do Estado; interiorização dos serviços de aplicações de
exames para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação - CNH;
apoio as campanhas educativas de trânsito visando a redução de

finalidade

31010

Secretaria da Segurança
Pública

32470

Departamento Estadual de
3016
Trânsito - DETRAN-TO

32470

Departamento Estadual de
3017
Trânsito - DETRAN-TO

32470

Departamento Estadual de
3063
Trânsito - DETRAN-TO

Trânsito Legal

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

Atender às famílias de agricultores, por meio de visitas técnicas,
Contribuir para a redução da pobreza rural e para a melhoria da
Implementação do Programa
palestras, reuniões e atividades que envolvam as políticas públicas
qualidade de vida, mediante o acesso a terra e o aumento de
Nacional de Crédito Fundiário - PNCF de acesso à terra, bem como realizar visitas “in loco” para coleta
renda dos trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra.
de informações acerca dos solos, recursos hídricos, e

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

2120

1064

2058

2070

2073

Medidas estratégicas de combate à
criminalidade

descricao

DETRAN Cidadão

DETRAN Educa

Fomento a Agricultura Familiar no
Estado do Tocantins

Fortalecimento dos sistemas produtivos da agricultura familiar
visando a potencialização de recursos e vocações econômicas,
acesso a tecnologias apropriadas de produção, beneficiamento,
transformação e diversificação da produção, agregando valor e
renda.

Articulação institucional para promoção do acesso às políticas
Fortalecimento das Políticas Públicas públicas de desenvolvimento e estruturantes como: o Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Os
de Agricultura Familiar
Planos Safras, o Programa de Comercialização de Alimentos (PAA),
o
Apoio às famílias agroextrativistas das comunidades tradicionais do
Fortalecimento do Agroextrativismo Plano Nacional da Sociobiodiversidade e às famílias Agroecológicas
e Agroecologia
do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - Planapo;
Apoio às organizações de Mulheres e as Organizações de
Acompanhar os projetos do Programa Nacional de
Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – Pronat, no
Estado do Tocantins. Apoiar, orientar e estruturar nos 139
municípios do Estado, a implantação dos Conselhos Municipais de
Desenvolvimento Rural

Exercer as funções de polícia judiciária com excelência.

Realizar o atendimento a sociedade com qualidade e eficiência;
evitar que o cliente/cidadão tenha que se deslocar de seu local de
residência quando necessitar de algum serviço específico ou que
não seja possível por problemas de comunicação ou indisponibi
Atender a crescente demanda por profissionais com conhecimento
científico nas áreas de trânsito, permitindo que este conhecimento
seja utilizado por escolas e universidades, e reconhecido pelo
órgão gestor de trânsito como disciplina cursada em legislação
Reduzir o número de acidentes de trânsito, aumentar a
arrecadação de impostos e taxas sonegados pelos proprietários de
veículos, roubos de veículos, desrespeito a legislação de trânsito e
tributária. Apoiar Policia Militar do Estado e Secretária da Fazend

Fomentar a produção e produtividade da agricultura familiar,
gerando ocupação e renda, bem como o acesso da população rural
aos bens e serviços públicos, melhorando os processos produtivos,
fortalecendo e ampliando o acesso a novos mercados.
Contribuir para a redução da pobreza rural e para a melhoria da
qualidade de vida, mediante o acesso políticas públicas que
permitam a inclusão produtiva, o fortalecimento e consolidação da
agricultura familiar.
Proporcionar às comunidades agroextrativistas e agroecológicas
participantes do Plano Nacional da Sociobiodiversidade e do
Planapo, bem como as organizações de mulheres e da economia
solidária, a melhoria da qualidade de vida por meio do acesso e
difusão
Fomentar a política de desenvolvimento territorial sustentável no
Estado, considerando a importância da dinamização econômica
nos territórios rurais, com ênfase no fortalecimento da agricultura
familiar e na melhoria de vida das famílias tocantinenses.

2136

Promoção do Desenvolvimento
Territorial Rural no Estado do
Tocantins

1040

Implementação do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado
Fomento ao Desenvolvimento Local Sustentável - PDRIS por meio da execução do componente 2 e
A ação objetiva fomentar o desenvolvimento local, com
subcomponente 2.2, compreendendo atividades como contratação crescimento sustentável e melhorar os serviços públicos
e Regional - PDRIS
de consultoria para elaboração de material técnico, projetos,
diagnóstic

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

1080

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

2010

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

2068

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

2076

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

2117

1048

1062

2069

2074

2075

titulo acao

descricao

Implantação de infraestruturas físicas que fortaleçam as atividades
de abastecimento alimentar e comercialização de produtos
Implantação de Centros de
agropecuários, dentre elas a ampliação da Ceasa, construção de
Abastecimento e Comercialização
entrepostos, implantação e reforma de feiras populares, pontos de
e
Promoção de atividades de apoio a implantação do Plano Estadual
Implementação do Plano Estadual de
de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, a ser realizado em
Agricultura de Baixa Emissão de
parceria com instituições afins, por meio de divulgação das
Carbono – Plano ABC/TO
tecnologias e linhas de créditos especiais, pesquisas e inovação tec
Estruturação física e promoção do evento Feira de Tecnologia
Agropecuária - Agrotins, de abrangência estadual, realizada no
Realização da Feira de Tecnologia
Centro Agrotecnológico de Palmas, utilizando as estruturas
Agropecuária - Agrotins
existentes no local, bem como a elaboração de Layout e montagem
fiscaliz
Promoção e apoio financeiro para realização de feiras, exposições,
dias de campo, seminários, oficinas, semanas técnicas,
Apoio a Realização de Eventos
capacitações de interesses comuns às entidades.
Agropecuários
Para o desenvolvimento das atividades de apoio aos eventos
agropecuários será necessá
Formulação e implementação de políticas públicas para o
fortalecimento das diversas cadeias produtivas de vocação do
Fortalecimento das Cadeias
Estado, por meio de aplicações diretas e fomentos via
Produtivas Agropecuárias
institucionalização de Câmaras Técnicas Setoriais, Comitês e
Fóruns, visando o desen
Apoio às organizações sociais (associações, cooperativas,
institutos, sindicatos, organizações de economia solidária dentre
Fortalecimento das Organizações
outros), na formalização de parcerias para o alcance de suas
Sociais Agropecuárias
finalidades, melhorias e adequação de instalações, aquisição de
veícul
Apoio para implantação, revitalização, manutenção, regularização
sanitária e ambiental, desenvolvimento de tecnologias para o
Fortalecimento do Setor
processo produtivo das agroindústrias, orientando quanto às
Agroindustrial do Estado
plantas arquitetônicas e fluxogramas de produção, monitoramento
e fis
Monitoramento diário das condições meteorológicas e
Fortalecimento do Sistema Estadual agrometeorológicas. Implementação e análise do banco de dados
de Gerenciamento de Dados
climatológicos.
Agrometeorológicos
Realização de manutenção/conservação, de forma continuada, das
Estações Meteorológicas convencionais do INMET, incluindo as e
Realização de atividades de fortalecimento aos meios de
comercialização de produtos agropecuários, dentre elas a
ampliação tecnológica e manutenção continuada dos serviços de
informação do mercado agrícola.
Custeio e manutenção da Central de Abastecimento
Realização de manutenção preventiva e corretiva, de forma
Manutenção dos Centros de Difusão continuada dos Centros de difusão agrotecnológica, das
edificações, mobiliários, instalações, veículos, máquinas,
Agrotecnológica
equipamentos e implementos agropecuários, motores, bombas,
instalações elétricas, h
Fortalecimento do Sistema de
Comercialização e Abastecimento
Agropecuário

finalidade

Disponibilizar espaço físico apropriado para abastecimento e
comercialização de produtos agropecuários.
Promover a mitigação da emissão de gases de efeito estufa na
agropecuária visando melhorar a eficiência no uso de recursos
naturais e aumentar a resiliência dos sistemas produtivos,
propiciando a sustentabilidade socioeconômica e ambiental do
Estado.
Promover o setor agropecuário, com enfoque na difusão do
conhecimento e no acesso a tecnologias voltadas para o
desenvolvimento do setor produtivo

Propiciar ambientes favoráveis à difusão de tecnologias e
conhecimento para os técnicos e produtores rurais.

Promover ações de melhoria nos processos produtivos do setor
agropecuário, fortalecendo e ampliando o acesso a novos
mercados.
Integrar, atualizar e fortalecer as organizações sociais
agropecuárias, proporcionando o aumento da produção,
comercialização e geração de trabalho e renda nas comunidades
rurais.
Ampliar as oportunidades de industrialização dos produtos
agropecuários, evitando perdas, agregando valor e diversificando a
comercialização, apoiando a regularização sanitária e ampliando o
acesso a novos mercados.
Aprimorar o nível das informações agrometeorológicas para os
diversos setores da sociedade, oferecendo ao setor agropecuário
ferramentas para o aumento da produção, contribuindo para o
desenvolvimento regional sustentável, por meio de
monitoramento agrome
Auxiliar a comercialização e abastecimento dos produtos
agropecuários, garantindo a qualidade e o fortalecimento do
mercado.
Manter os Centros de Difusão Agrotecnológica em boas condições
de conservação e funcionamento, visando o desenvolvimento das
atividades e preservação do patrimônio público.

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

descricao

Desenvolvimento de atividades de apoio à geração, transferência,
Promoção de Atividades de Inovação disseminação de biotecnologias animal e vegetal, bem como
Agrotecnológica e Pesquisas
ferramentas de melhoria da qualidade genética, tecnologias e
Agropecuárias
inovações agropecuárias, em parcerias com instituições públicas e
priva
Proporcionar transferências e difusão de tecnologias às
comunidades, povos indígenas, organizações de mulheres e
Promoção e Difusão de Tecnologias agricultores familiares do Estado do Tocantins, por meio de
Sociais
projetos, pesquisas e implantação das tecnologias em diversas
áreas.
Para a reali
Implementação de obras de infraestrutura hídrica por meio da
Construção de Infraestrutura Hídrica elaboração de projeto executivo na fase de instalação das obras
para Irrigação e Usos Múltiplos
civis; gerenciamento, fiscalização, supervisão e assessoria técnica
durante a execução das obras civis; execução dos planos e prog

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

2108

33010

Secretaria do
Desenvolvimento da
Agricultura e Pecuária

2128

34430

Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do
3018
Tocantins - ADAPEC Tocantins

Construção, reforma, ampliação, desapropriação e indenização
Edificação dos prédios das unidades
visando a estruturação das unidades de serviços da Adapec e a
de serviços da ADAPEC
melhoria no atendimento ao produtor.

34430

Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do
4016
Tocantins - ADAPEC Tocantins

Capacitação e treinamento para o
corpo técnico e administrativo da
ADAPEC

2135

2140

1022

1033

1063

1065

finalidade
Aumentar a competitividade dos produtos agropecuários por meio
do ganho de produtividade, agregando valor e conquistando
melhores mercado, visando ainda à formalização de parcerias com
instituições de pesquisa, capacitação de produtores e técnicos por
mei
Proporcionar conhecimento, técnicas e metodologias reaplicáveis e
inovadoras de baixo custo, desenvolvidas diretamente com a
comunidade, e que representem efetivas soluções para
transformação social.
Garantir o atendimento ao consumo humano, dessedentação
animal e a produção agrícola, através de projetos de irrigação, bem
como a produção de alimentos mediante projetos de irrigação para
comercialização em grande escala.

Elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira
Elaboração de Estudos e Projetos
e ambiental para a instalação de barramentos e de áreas para
Aumentar a produção agrícola, através da implantação de
para o Aproveitamento Hidroagrícola
projetos hidroagrícolas, considerando sua localização e vocação;
infraestrutura hídrica de projetos de irrigação e drenagem.
e Usos Múltiplos
elaboração do projeto básico do barramento e das áreas destina
Estabelecimento da política estadual de irrigação, através da
Implementação do Plano Estadual de aprovação de Lei que estabelece critérios para a produção agrícola
no Estado do Tocantins.
Irrigação
Parceria com órgãos de extensão rural e fiscalização do Estado,
utilizando a rede de Escritórios Regio
A implantação do Prodoeste por meio da elaboração do estudo de
Implementação do Projeto de
viabilidade técnico, econômico, financeiro e ambiental para a
Aproveitamento Hidroagrícola instalação do barramento e da área do projeto hidroagrícola,
Prodoeste
considerando sua localização; elaboração do projeto básico do
barrame

Regulamentar as atividades de produção agrícola, no âmbito do
Estado do Tocantins, através da agricultura irrigada e diagnosticar
as áreas irrigadas no Estado do Tocantins, bem como, identificar os
produtores e quais as principais culturas cultivadas.

Manutenção de obras hídricas construídas no Estado do Tocantins,
atendendo ao predisposto nas instruções normativas do Ministério
Manutenção de Obras Hídricas
Construídas no Estado do Tocantins da Integração Nacional, que determina aos Estados a
responsabilidade sobre a conservação para o uso a que foi
projetado o bar
Promoção e acompanhamento das atividades de gestão, por meio
Organização Gerencial e Operacional de reuniões, encontros técnicos e visitas, com o objetivo de
alcançar a independência da operação e manutenção dos projetos
dos Distritos Hidroagrícolas
públicos de irrigação, através da organização dos distritos de
irrigaç

Garantir a segurança de barragem, com medidas preventivas a
qualquer tipo de desastre natural.
Garantir a continuidade na produção de alimentos nos projetos de
irrigação construídos no Estado do Tocantins.

Aumentar a produção agrícola, através da implantação de
infraestrutura hídrica de projetos de irrigação.
Proporcionar condições para o bom desempenho das atividades de
implantação do Prodoeste.
Acompanhar a aplicação dos recursos oriundos da operação de c

Transferir a gestão do projeto para o distrito de irrigação, dando
aos irrigantes a autonomia para administrar o perímetro irrigado e
a comercialização dos seus produtos.
Construir, ampliar e reformar os prédios que abrigam as Unidades
de Atendimento da Adapec para otimizar a estrutura operacional,
atendendo as necessidades dos servidores e melhorando o
atendimento aos produtores rurais e ao público em geral.

Capacitar os servidores da ADAPEC e demais pessoas envolvidas
Capacitação dos servidores da ADAPEC e demais pessoas
com a agropecuária para o desenvolvimento das ações de defesa
envolvidas com a agropecuária para o desenvolvimento das ações sanitária animal, vegetal e atividades administrativas, além de
de defesa sanitária animal, vegetal e atividades administrativas.
desenvolver as competências profissionais e as relações de
trabalho

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

34430

Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do
4066
Tocantins - ADAPEC Tocantins

34430

Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do
4067
Tocantins - ADAPEC Tocantins

34430

Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do
4110
Tocantins - ADAPEC Tocantins

34430

Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do
4158
Tocantins - ADAPEC Tocantins

34430

Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do
4171
Tocantins - ADAPEC Tocantins

34490

34490

34490

34490

34490

Instituto de
Desenvolvimento Rural do 3003
Estado do Tocantins
Instituto de
Desenvolvimento Rural do 3007
Estado do Tocantins
Instituto de
Desenvolvimento Rural do 3013
Estado do Tocantins
Instituto de
Desenvolvimento Rural do 3058
Estado do Tocantins
Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4005
Estado do Tocantins

34490

Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4012
Estado do Tocantins

34490

Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4014
Estado do Tocantins

titulo acao

descricao

finalidade

Fortalecer as atividades de fiscalização e inspeção na agricultura
tocantinense, para preservar o Patrimônio Fitossanitário do Estado
Fortalecimento das atividades de
do Tocantins contra a entrada e disseminação de pragas,
fiscalização e inspeção agrícola
principalmente as de importância econômica, garantindo aos
produt
Fortalecimento das fiscalizações e inspeções realizadas em
Fortalecer as atividades de fiscalização, inspeção e vigilância na
Fortalecimento das atividades de
indústrias de produtos e subprodutos de origem animal; vigilâncias pecuária e em indústrias de produtos e subprodutos de origem
fiscalização, inspeção e vigilância na epidemiológicas realizadas nas propriedades rurais visando o
animal, garantindo a segurança e qualidade alimentar da
pecuária
controle e/ou erradicação das doenças dos animais de produção; e população; coibir o comércio clandestino de produtos veterinários
fi
e
Aquisição de bens de consumo, serviços e investimentos para
Manter as unidades de serviços integradas através de sistemas
manutenção de todo o sistema de tecnologia da Adapec em
Modernização e expansão
corporativos que atendam as demandas de trabalhos dos técnicos,
perfeito funcionamento, desenvolvendo e aperfeiçoando os
tecnológica da ADAPEC
fiscais e demais servidores, auxiliando através da tecnologia os
sistemas, integrando as Barreiras fixas e Volantes, realizando a
trabalhos de controle sanitário de animais e vegetais, agilizand
manutenção, a mod
Realização de eventos direcionados a todos os envolvidos no
Promover eventos com objetivo de disseminar conhecimentos nas
sistema de defesa agropecuária; Coordenação, execução e
áreas de defesa sanitária Animal, Vegetal e proporcionar a
Realização de eventos da ADAPEC
acompanhamento das campanhas educativas, dias de campo,
participação dos servidores em eventos de defesa agropecuária e
palestras e reuniões; Elaboração e desenvolvimento de projetos
administrativos para o o desenvolvimento pessoal e profissional do
educativos; Estabel
co
Ressarcimento ao Fiscal Agropecuário e Inspetor Agropecuário em Garantir a Defesa Agropecuária, através de fiscalizações, inspeções
Ressarcimento de Despesas de
atividade de Defesa Agropecuária, a título de indenização com
e a execução de medidas e ações necessárias à prevenção ao
Atividade de Defesa Agropecuária - despesas decorrentes do exercício das funções relativas às
controle e à erradicação de pragas e doenças que afetam a
REDAD
atribuições da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
sanidade animal e vegetal do Estado do Tocantins
Tocantins.
Ampliação da frota de apoio às
Aquisição e locação de veículos para atender as demandas das
Manter os escritórios equipados e em boas condições para atender
unidades de apoio e execução de
unidades de execução de serviços
os produtores rurais.
serviços
Aparelhamento e reaparelhamento
Aquisição de mobiliário e equipamentos que atenderão as
Melhorar o atendimento ao produtor rural
das unidades de apoio e execução de
unidades de apoio e execução de serviços
serviços
Construção de Unidades de apoio e execução de serviços do
Melhorar as condições de atendimento e suporte as Unidades,
Construção de Unidades do Ruraltins RURALTINS, elaboração de projetos, fiscalização, salas de
treinamentos, áreas de apoio e outras edificações necessárias ao com vistas a qualificar os serviços prestados.
bom atendimento a comunidade.
Reforma e ampliação das unidades Reforma, ampliação e reparo de prédio onde encontra-se
Reformar, ampliar e reparar as unidades do RURALTINS, onde
de apoio e execução de serviços
instalado, escritórios local e/ou regional.
estão instaladas para melhorar o atendimento ao produtor rural.
Fortalecimento das fiscalizações e inspeções realizadas em
estabelecimentos agropecuários, distribuidores de insumos
agrícolas, viveiros e propriedades rurais, fiscalização do trânsito de
vegetais realizadas nas vias e rodovias do Estado e levantamento d

Aquisição de gêneros alimentícios da Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através
agricultura familiar - Compra Direta do Programa Compra Direta Local, bem como o apoio ao Programa
de Aquisição de Alimentos e ao Programa Nacional de Alimentação
Local
Escolar.
Capacitação dos técnicos e servidores, através de cursos,
intercâmbios, seminários, congressos, encontros, palestras,
Capacitação de Técnicos e Servidores reuniões, dias de campo e unidades demonstrativas para melhor
atender as necessidades dos produtores rurais e das populações
diferenciada
Capacitação de produtores rurais em tecnologias apropriadas ao
Capacitação de produtores rurais em
desenvolvimento do meio rural, por meio, visitas, contatos,
tecnologias apropriadas ao
reuniões, cursos, minicursos, seminários, palestras, oficinas, dias
desenvolvimento rural
de campo, intercâmbios, demonstrações de práticas e visitas a un

Promover a inserção do agricultor familiar nos mercados
institucionais e a segurança alimentar as pessoas atendidas pela
rede de proteção social do estado.
Capacitar técnicos e servidores para serem multiplicadores de
tecnologias destinadas aos produtores rurais e populações
diferenciadas, buscando aumentar suas rendas, estimular sua
organização sociocultural, o conhecimento, a defesa do meio
ambiente e cons
Desenvolver o meio rural através da capacitação dos produtores
de modo a melhor aplicarem as tecnologias disponíveis, buscando
o aumento da produção e renda, o estímulo à organização
sociocultural, o conhecimento, a preservação do meio ambiente e
conseque

codigo
unidade
34490

34490

nome unidade

codigo acao

Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4081
Estado do Tocantins
Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4099
Estado do Tocantins

titulo acao
Implantação de hortas e lavouras
comunitárias - Quintal Verde

descricao
Implantação de hortas, lavouras comunitárias e incentivo à
produção e o consumo de hortaliças através de distribuição de
sementes e orientação técnica

Manutenção de recursos humanos
Manutenção das despesas com servidores ativos, inativos e
das unidades de apoio e execução de
encargos sociais que atuam no Ruraltins.
serviços
Despesas relacionadas a serviços de transporte tais como:
Manutenção de transportes das
manuntenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis
unidades de apoio e execução de
(gasolina, álcool, óleo diesel); lubrificantes; peças e acessórios;
serviços
aquisição de veículos; licenciamento e seguros; alugueis ou
contratação
Aquisição de softwares em geral, servidor, computador completo,
Modernização da Gestão de
impressora, nobreak, gps, câmera fotográfica e outros
Tecnologia da Informação
equipamentos necessários para o bom atendimento da sociedade.

finalidade
Incentivar a produção e o consumo de hortaliças e cereais
buscando garantir a segurança alimentar e a qualidade nutricional
das famílias.
Manter a folha de pagamento dos servidores que atuam na área
finalística

34490

Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4100
Estado do Tocantins

34490

Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4108
Estado do Tocantins

34490

Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4111
Estado do Tocantins

Monitoramento e acompanhamento semestral através de visitas
Monitoramento e acompanhamento
as ULES (Unidade Local de Execução e Serviços) com aplicação de
das ações de assistência técnica e
questionários aos agricultores familiares para verificação do grau
extensão rural
de satisfação quanto à assistência técnica prestada e a metodolo

34490

Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4118
Estado do Tocantins

Prestação de assistência técnica e orientação às famílias através de
Orientação e assistência técnica para
Assistir e orientar produtores rurais, pescadores, aquicultores com
visitas técnicas, reuniões, dias de campo, intercambio e
os produtores rurais, pescadores e
o intuito de aumentar suas rendas utilizando tecnologias
demonstrações de praticas destinadas aos produtores rurais,
aquicultores
adequadas.
pescadores, aquicultores e das populações diferenciadas.

34490

Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4128
Estado do Tocantins

34490

Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4132
Estado do Tocantins

34490

Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4144
Estado do Tocantins

34490

Instituto de
Desenvolvimento Rural do 4041
Estado do Tocantins

34510

Instituto de Terras do
Tocantins - ITERTINS

3022

34510

Instituto de Terras do
Tocantins - ITERTINS

3057

Assistir, diagnosticar, fomentar e formalizar associações,
cooperativas e grupos informais estimulando a realização de
Promover o fortalecimento do
intercâmbios de associações e de cooperativas para
associativismo/cooperativismo
compartilhamento de experiências exitosas, promovendo o
desenvolvimento destas popula
Assistência, empreendedorismo, revitalização, implantação e
regularização das agroindústrias segundo as normas sanitárias
Promoção da agroindustrialização
vigentes e capacidade produtiva dos produtores rurais, por meio
por meio de assistência técnica
de consultoria técnicas construtivas e de processamento para
matérias
Apoio a comercialização da produção da agricultura familiar, por
Promoção e participação de feiras do
meio da realização e participação de feiras e eventos da agricultura
produtor rural
familiar.
Tabulação dos dados dos questionários entregues pelos municípios
Elaboração do índice de conservação do estado para elaboração do componente de conservação do solo
do solo - ICMS Ecológico
dos 139 municípios, e posteriormente enviado a SEMARH e SEFAZ
para geração do ICMS Ecológico
Modernização e estruturação dos setores de cartografia, arquivo,
georreferenciamento e topografia com o desenvolvimento de
Estruturação e Modernização
materiais necessários para a atuação técnica e profissional,
Institucional
compreendendo a conservação de mapas históricos e
reaparelhamentos da s
Reforma da Estrutura física existente e ampliação para atender a
Reforma e Ampliação do Predio Sede
demanda do órgão.

Manter os veículos em boas condições para atender os escritórios
locais e regionais.

Reestruturação do órgão para aperfeiçoar as atividades
desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública
Estadual.

Demonstrar o nível de eficiência da execução das ações planejadas.

Preparar técnicos para transmitir orientações corretas sobre
associativismo/cooperativismo e produtores rurais e populações
diferenciadas para uma gestão eficiente e eficaz com vistas à
realidade mercadológica.
Empreendimentos agroindustriais assistidos, regularizados
segundo a fiscalização sanitária específica de acordo com sua
capacidade produtiva e peculiaridades. Aumentando a oferta de
produtos nos mercados consumidores, gerando emprego e
aumentando a renda
Disponibilizar canais de comercialização para os produtos da
Agricultura Familiar
Estabelecer o componente conservação do solo para o ICMS
Ecológico dos municípios assegurando uma ferramenta de gestão
ambiental capaz de orientar no uso dos recursos naturais de forma
que sejam observados os princípios da sustentabilidade ambiental
Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e
serviços relacionados regularização fundiária desenvolvidas pelo
Instituto de Terras do estado do Tocantins.
Mais segurança e espaços para o desenvolvimento das atividades
do órgão.

codigo
unidade
34510

34510

nome unidade

Instituto de Terras do
Tocantins - ITERTINS

Instituto de Terras do
Tocantins - ITERTINS

codigo acao

4094

titulo acao

Legalização de Imóveis Rurais

4159

Realização do Diagnóstico Fundiário
Estadual

34530

Fundo de Defesa
Agropecuária - FUNPEC

4046

Fiscalização do comércio de insumos,
eventos e trânsito de animais,
produtos e subprodutos

34530

Fundo de Defesa
Agropecuária - FUNPEC

4047

Fiscalização do uso de agrotóxicos e
do comércio de sementes e mudas
no Estado

34530

Fundo de Defesa
Agropecuária - FUNPEC

4051

Fiscalização e inspeção em indústria
registradas de prod. e subprodutos
de origem animal

34530

Fundo de Defesa
Agropecuária - FUNPEC

4079

34530

Fundo de Defesa
Agropecuária - FUNPEC

4080

34530

Fundo de Defesa
Agropecuária - FUNPEC

4098

34530

Fundo de Defesa
Agropecuária - FUNPEC

4124

34530

Fundo de Defesa
Agropecuária - FUNPEC

4160

descricao

finalidade

Emissão de Títulos de propriedade, após processo de regularização
de imóveis rurais, mediante arrecadação ao patrimônio imobiliário
Garantir o direito de propriedade.
do Estado do Tocantins, com a devida matrícula junto aos Cartórios
de Registro de Imóveis, realização de medição, demarcaçã
O processo de diagnóstico fundiário é realizado por meio de
levantamento cadastral e estudo dominial das terras
(conhecimento físico-geográfico de cada imóvel e sua situação
ocupacional) para num segundo momento subsidiar a
regularização fundiária e a inc
Fiscalização de todos os estabelecimentos que comercializam
produtos pecuários; fiscalizações no ato do recebimento de
vacinas; cadastramento e licenciamento dos estabelecimentos
revendedores e distribuidores de vacinas e/ou produtos
veterinários; emissão
Fiscalização da comercialização/armazenamento de agrotóxicos
nos estabelecimentos comerciais, fiscalização do uso de
agrotóxicos nas propriedades rurais, bem como a devolução das
embalagens vazias nas unidades de recebimento e a fiscalização no
comércio d
Realização de fiscalização e inspeção em indústrias registradas no
serviço de inspeção estadual de produtos e subprodutos de origem
animal; análise de projetos e indústrias para concessão do SIE;
promoção e participação de reuniões e visitas técnicas; rea

Conhecer a situação fundiária estadual para direcionar as ações de
regularização e promover o reordenamento de áreas devolutas e
sem a devida documentação.
Garantir a manutenção da qualidade dos produtos veterinários e
biológicos no que diz respeito à sua eficiência e eficácia,
obedecendo às normas vigentes estabelecidas em lei, permitindo
assim, maior segurança à saúde animal e a saúde pública. Realizar
af
Garantir aos produtores rurais a segurança de produzir e
comercializar produtos que atendam as exigências dos mercados
nacional e internacional, garantindo o cumprimento da
obrigatoriedade de devolução das embalagens de agrotóxicos, a
correta comercializa
Garantir a qualidade para consumo humano dos produtos e
subprodutos de origem de animal e coibir o abate e o comércio
clandestinos de produtos e subprodutos de origem animal.

Gerir a frota de veículos da Adapec, atendendo a demanda com
novos veículos e mantendo os veículos existentes em perfeitas
Gestão da frota da Agência de
condições de funcionamento, assegurando assim melhores
Defesa Agropecuária
condições de trabalho aos servidores e qualidade no atendimento
à população.
Gestão de todas as atividades administrativas da Adapec,
Manter a ADAPEC em perfeito funcionamento para o
manutenção e estruturação das unidades de serviços (sede,
Gestão das atividades
desenvolvimento das ações de defesa sanitaria animal e vegetal
regionais, locais, seccionais e barreiras fixas) para o seu perfeito e atendendo as necessidades dos servidores, produtores rurais e
administrativas da ADAPEC
contínuo funcionamento, com aquisições de bens de consumo,
público geral.
serviços e
Manutenção do laboratório e do centro de triagem através da
aquisição de materiais, serviços, equipamentos, realização de
Manutenção da Rede de
Manter em funcionamento o laboratório e o centro de triagem.
visitas técnicas, ou seja, realização de todas as atividades
Laboratórios da ADAPEC
necessárias ao seu bom funcionamento, adequações estruturais e
operacion
Garantir a segurança fitossanitária das culturas de importância
Levantamento sistemático de detecção, delimitação e/ou
Prevenção, controle e/ou
econômica no Estado do Tocantins, através da prevenção, controle
verificação de pragas dos vegetais nas culturas de importância
erradicação de pragas dos vegetais
econômica, dentre elas estão: soja, milho, citros, banana, abacaxi, e/ou erradicação das pragas quarentenárias, visando à
com importância econômica
melancia, algodão, essências florestais, etc. A ação consolida todos produtividade e a competitividade do mercado nacional e
internacional do
Realização de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica dos Impedir o ingresso, controlar e/ou erradicar todas as doenças de
rebanho de produção do Tocantins, atendendo todas as
Realização do controle sanitário das animais de produção mediante o atendimento a suspeitas ou
notificações de doenças e realizando vigilâncias ativas, com
doenças dos animais de produção
surtos de enfermidades; atendimento a denúncias; sacrifício ou
abate sanitário de animais enfermos; interdição do trânsito; provas aplicação de todas as medidas de defesa sanitária animal previstas
nas legi
Gestão da frota de veículos da ADAPEC, com despesas relacionadas
a serviços de transporte tais como: manutenção, revisão e reparos
de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel,
lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; plotagem

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

34530

Fundo de Defesa
Agropecuária - FUNPEC

4177

37010

Secretaria da
Infraestrutura

2051

37010

Secretaria da
Infraestrutura

2151

37010

Secretaria da
Infraestrutura

2160

37010

Secretaria da
Infraestrutura

1034

37010

Secretaria da
Infraestrutura

1076

37010

Secretaria da
Infraestrutura

2002

37010

Secretaria da
Infraestrutura

37010

Secretaria da
Infraestrutura

37010

Secretaria da
Infraestrutura

37010

Secretaria da
Infraestrutura

2036

2037

2038

2094

titulo acao

descricao

finalidade

Fiscalização e controle do trânsito de vegetais e suas partes, sendo Preservar o Patrimônio Fitossanitário do Estado do Tocantins
Vigilância e fiscalização do trânsito executada nas barreiras fixas, volantes e fluviais. Na fiscalização faz- contra a entrada e disseminação de pragas, principalmente as de
importância econômica, garantindo a sanidade e qualidade dos
de vegetais, seus produtos e insumos se a inspeção das cargas, verificando sua origem e destino,
produtos, orientando o setor produtivo quanto à sua adequação às
documentos que acompanham as mesmas e conferência de s
exig
Elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para
construção de aeroportos, aeródromos, helipontos e heliportos.
Atender a demanda de investimentos que utilizarão o transporte
Elaboração de Projetos
Planejamento através do Plano Aeroviário do uso e das atribuições, aéreo e operacionalizar através de normas e definições técnicas, o
Aeroportuários
considerando a logística, dos transportes aéreos no Estado.
Plano de Transporte Aeroviário.
Esse pro
Construção, manutenção e ampliação de aeródromos, aeroportos,
helipontos e heliportos, terminais de cargas e passageiros e
Realização de Obras Aeroportuárias infraestrutura de apoio. Realização de reformas e adequações com
alongamento de pista de pouso e decolagem, ampliação das salas
de e
Elaboração de projeto de regularização para uso da estrutura dos
Regularização das Concessões dos
aeroportos Estaduais, registro dos permissionários, através de
Permissionários nos Aeroportos
contratação de empresa de consultoria.
Elaboração de projetos de viabilidade técnica, econômica e
Elaboração de Projetos
ambiental, projeto arquitetônico e de engenharia, maquete digital,
dentre outros.
Contratação de empresas especializadas para elaboração de
projetos de combate a incêndio afim de atender às legislações de
Projeto de Combate e Incêndio
segurança, conforme licitação pública nos moldes da Lei 8.666 e
fiscalizadas em todas as suas etapas.
Contratação de empresas especializadas para dotar os prédios
Adequação de Prédios Públicos às
públicos de soluções para atender às leis de acessibilidade,
Leis de Acessibilidade
conforme licitação pública nos moldes da Lei 8.666 e fiscalizadas
em todas as suas etapas.
Construção de obras públicas conforme solicitação, dos diversos
órgãos da administração pública estadual. As obras serão
Construção de Edificações Públicas construídas (ampliação e adequação das instalações previamente
projetadas) conforme licitação pública nos moldes da Lei 8.666 e
fisc
Construção da infraestrutura nos parques industriais, multimodais
Infraestrutura nos Parques
e portos logísticos. Construção de portos secos, realização de
Industriais, Pátios Multimodais e
estudos para sua implantação, com reserva de área e ligação
Portos Logístico
ferroviária até a plataforma. Para a execução será contratada empr
Construção de Rede de Distribuição
de Energia Elétrica Urbana e Rural

Construção de redes elétrica urbana e rural de alta e baixa tensão,
linhas de transmissão e subestações, fiscalização e gerenciamento.
Contratação de empresas especializadas para executar serviços de
construção de redes urbanas de alta tensão (34,5 e 13,8

Levantamento Topográfico

Contratação de empresas especializadas para realização de
levantamentos topográficos com o intuito de subsidiar a
elaboração de projetos para construção e reforma de edificações
públicas.

Proporcionar a população de várias localidades meios de
transporte seguro e eficiente, integrando para todo o Estado
através da manutenção e aquisição de novos equipamentos
aeroportuários bem como garantir a execução dos serviços
aeroportuários com segura
Regularizar concessão aeroportuária.

Garantir segurança nas obras públicas.

Atender às exigências das legislações de segurança predial.

Atender às exigências da lei de acessibilidade. dar condições aos
portadores de necessidades especiais de universalização de acesso.
Garantir segurança a população e conforto na execução dos
serviços públicos.

Facilitar a movimentação de cargas e pessoas, garantindo a
segurança de todos e evitando a perda de material e de produção
em geral bem como beneficiar o crescimento econômico e
incentivar a instalação de novas empresas no Estado do Tocantins.
Atender as diversas localidades do estado com construção,
ampliação e adequação de redes de distribuição de energia rural e
urbana bem como promover o desenvolvimento do setor
agropecuário e da agroindústria, com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida
Subsidiar com informações topográficas os projetistas de forma a
aproximar o projeto da realidade local, otimizando os
investimentos.

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

37010

Secretaria da
Infraestrutura

2095

37010

Secretaria da
Infraestrutura

2107

titulo acao

descricao

Elaboração de projetos elétricos para os equipamentos públicos
como praças, escolas, hospitais, parques, delegacias, prédios
públicos, dentre outros equipamentos. Contratação de empresas
especializadas para realização de levantamentos topográficos com
oi
Celebração de contrato entre a SEINF e empresa idônea que tenha
atendido os requisitos da licitação para realização de reparos nas
Manutenção de Edificações Públicas
obras públicas a fim de garantir o andamento atividades rotineiras
sem solução de continuidade. A manutenção dos prédios púb
Levantamento Topográfico e
Elaboração de Projetos de Rede de
Energia Elétrica

Instalação e/ou reposição de lâmpadas e luminárias com maior
Modernização da Iluminação Pública eficiência e menor consumo de energia. Realização de serviços de
iluminação decorativa externa nas pontes estaduais e nos
do Estado
equipamentos públicos com lâmpadas modernas e econômicas.
Iluminação das
A perfuração de poços artesianos ocorre com a administração e
fiscalização da obra , realização de poço tubular profundo Perfuração de Poços Artesianos
serviços gerais (mobililização e desmobilização, transporte de
equipamentos peças, artes e outros),perfuração, revestimento,
ensaio
Reforma de prédios públicos através de realização de serviços,
como administração e fiscalização de obras, serviços como
Reforma de Edificações Públicas
instalações provisórias, limpeza do terreno e outros),
infraestrutura física das edificações desde movimento em terra,

finalidade
Subsidiar com informações topográficas os projetistas de forma a
aproximar o projeto da realidade local, otimizando os
investimentos.
Promover segurança e conforto aos servidores e a população em
geral nas edificações públicas onde
serão ofertados os serviços públicos.
Proporcionar segurança e valorizar a beleza externa nos espaços
públicos. Melhorar a segurança e valorizar a beleza externa dos
equipamentos públicos estaduais. Reduzir o consumo de energia e
prevenir acidentes nas edificações públicas. Dotar os município

37010

Secretaria da
Infraestrutura

2121

37010

Secretaria da
Infraestrutura

2129

37010

Secretaria da
Infraestrutura

2159

37010

Secretaria da
Infraestrutura

2161

Serviços de Laudo de Geotecnia

Contratação através de licitação, de empresas especializadas para Dar suporte à elaboração de projetos de arquitetura, engenharia,
desenvolver laudo de sondagem e geotecnia.
urbanismo e meio ambiente.

37010

Secretaria da
Infraestrutura

6002

Aumento de capital da Companhia
de Mineração do Estado do
Tocantins

Investimento para aumento de capital da Companhia de
Mineração do Estado do Tocantins.

Compor o capital da Companhia de Mineração.

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 3019
Tocantins

Elaboração do Plano Estadual de
Logística e Transporte - PDRIS

Desenvolver a logística de transporte do estado dando suporte ao
planejamento de intervenções públicas
e privadas em investimentos de infraestrutura.

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 3041
Tocantins

Melhoramento das Rodovias Vicinais
- PDRS

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 3042
Tocantins

Melhoramento nas estradas vicinais
nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste
e Noroeste - PDRIS

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 3048
Tocantins

Pavimentação de Rodovia Estadual PDRIS

Desenvolvimento de uma base de dados com instrumentos de
análise sobre a ótica da logística de
infraestrutura de transportes no estado via contratação de
empresa especializada,convênios e parcerias.
Implantação de obras de arte corrente (bueiros) e obras de arte
especiais (pontes) e as elevações dos
greides associados, inclui ainda a redução de rampas excessivas,
via contratação de serviços técnicos
para elaboração de projetos de engenharia, superv
Eliminação de pontos críticos, especialmente de cursos d'água,
construção e ou adequações de de obras
artes especiais (pontes, bueiros galerias e gabiões) e as elevações
de greide associadas e sinalizações
vertical.
Implementação da gestão ambiental do empreendimento,
englobando entre outras, ações mitigadoras e
compensatórias das áreas de influência direta e indireta,
atendimento das licenças ambientais, abertura de
rodovias, serviços de terraplenagem, drenagem, o

Garantir abastecimento de água em municípios localizados nas
regiões mais secas do Estado promovendo
o conforto das populações.

Garantir segurança e conforto aos usuários.

Evitar interrupção do tráfego em períodos chuvosos e proporcionar
segurança e rapidez nas estradas
vicinais em qualquer período do ano.
Evitar interrupção do tráfego em períodos chuvosos e proporcionar
segurança e rapidez nas estradas
vicinais em qualquer período do ano.
Proporcionar segurança e rapidez do transporte, melhorando a
trafegabilidade e promovendo as
interligações entre os municípios e escoamento da produção

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 3059
Tocantins

Restauração e Manutenção de
Estradas Estaduais Pavimentadas
CREMA - PDRIS

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 3062
Tocantins

Suporte Logístico para
Gerenciamento do Transporte PDRIS

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4003
Tocantins

Apoio à Capacidade de Gerência do
Transporte - PDRIS

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4006
Tocantins

Assistência e Manutenção às
Residências Rodoviárias

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4026
Tocantins

Construção e Reforma de Obras de
Arte Especial

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4039
Tocantins

Elaboração de Projetos

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4045
Tocantins

Fiscalização de Obras Hídricas

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4076
Tocantins

Gerenciamento de Pavimento

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4082
Tocantins

Implantação e Manutenção de
Sinalização Nas Rodovias Estaduais

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4106
Tocantins

Melhoramento do Acesso para
Escoamento da Produção Agrícola
dos Municípios

descricao
Substituição parcial ou total do pavimento, recuperação e reforço
de camadas do pavimento, novas
sinalizações horizontal e vertical, troca, recuperação das obras de
artes correntes e especiais, adequação
do trecho rodoviário, compreendendo estudos, proj
Suprimento das necessidades da logística do Dertins, através da
aquisição dos equipamentos necessários ao suporte de projetos
especiais como o Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e
Sustentável - PDRIS no gerenciamento do transporte no Estado.
Atividades de apoio institucional, tais como reforço da capacidade
do quadro técnico, implantação do sistema de gerenciamento de
pavimento, melhoramento do gerenciamento social e ambiental e
do licenciamento ambiental e melhoramento da segurança viária.
A
Realização dos pagamentos administrativos das Residências
Rodoviárias no que tange as despesas com diárias, aquisição de
equipamentos de informática, serviços e peças de reposição para
equipamentos, veículos e máquinas e aquisição de combustível,
constant
Construção e reforma de obras de arte especial (pontes, bueiros,
galerias) e outros, fiscalização e gerenciamento.
Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental,
levantamento de campo e estudos topográfico, hidrológico,
geotécnico, elaboração de Projetos Rodoviários, obras de artes
especiais e outros projetos complementares e alta complexidade,
pagamento de tax
Fiscalização e acompanhamento de todas as estruturas hídricas,
elaboração e acompanhamento do
manual de segurança, inspeção e limpeza das barragens,
elaboração de estudos e projetos de viabilidade técnica,
econômica, financeira, ambiental, par
Execução dos serviços relacionados com a aquisição de dados
rodoviários mediante levantamentos técnicos periódicos em toda a
malha rodoviária pavimentada, projetos de levantamento tais
como: avaliação visual do pavimento, estudo de tráfego e
atualizações
Sinalização horizontal e confecção e instalação de sinalização
vertical, defensivas metálicas e gradil,
através da contratação de empresa para a execução dos serviços
de implantação e manutenção de sinalização nas rodovias
estaduais.
Realização de serviços em estradas vicinais através de
terraplenagem, cascalhamento, construção de pontes, bueiros,
galerias, gabiões, aterros, revestimento primário, despesas com
material diversos, transporte, pessoal, manutenção de
maquinários, vistoria

finalidade

Proporcionar rapidez e segurança e melhorar a trafegabilidade dos
veículos.

Melhorar a capacidade de planejamento e gerenciamento do
transporte e da logística no Estado.

Melhorar a capacidade de planejamento e gerenciamento do
transporte e da logística no Estado.

Manter as residências rodoviárias nas suas atividades
administrativas e finalísticas, através de pagamento das despesas
administrativas fixas e variáveis.

Melhorar a trafegabilidade e segurança.

Determinar a melhor técnica e o menor custo para execução das
obras e serviços e melhorar a qualidade e segurança das rodovias.

Proporcionar melhorias na distribuição de água via perenização
dos rios.
Criar, atualizar e gerir um banco de dados de informações
rodoviárias do Estado que possa subsidiar as diversas áreas do
Departamento de Estradas de Rodagem do Tocantins, bem como
outros órgãos interessados, e seus respectivos gestores na tomada
de decisõ
Garantir segurança e conforto na trafegabilidade das rodovias
pelos usuários.

Melhorar a trafegabilidade nos mais diversos tipos de transportes
e pessoas dos municípios tocantinense.

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

descricao
Reforma, adequações das praças, pátios e postos de fiscalização e
pesagem fixa e móvel como também, manutenção e reposição dos
equipamentos a serem utilizados nos postos, por meio de
contratação de empresa especializada, consultoria, convênios e
parcerias
Abertura de rodovias, serviços de terraplenagem, drenagem, obras
de artes especial e corrente, outros serviços preliminares e
pavimentação, duplicação, sinalização horizontal e vertical,
fiscalização e gerenciamento, com recursos estaduais e convênios
fed

finalidade
Fiscalizar o excesso de peso dos veículos de cargas, bem como
garantir manutenção e segurança das
rodovias estaduais. Garantir a eficiência da fiscalização do excesso
de peso, evitando a degradação precoce do pavimento e
garantindo a segurança do usuário

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4114
Tocantins

Operacionalização dos Postos de
Pesagem e Fiscalização Rodoviária

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4120
Tocantins

Pavimentação de Rodovias em
Parcerias

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4121
Tocantins

Pavimentação de Vias Urbanas

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4122
Tocantins

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4130
Tocantins

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4162
Tocantins

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4163
Tocantins

Recuperação e Manutenção da
Malha Viária Não Pavimentada

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4164
Tocantins

Recuperação e Manutenção da
Malha Viária Pavimentada

38960

Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do 4167
Tocantins

Elaboração de estudos ambientais (EIA/RIMA - Estudo de Impacto
Contribuir para o aprimoramento da gestão ambiental das obras
Regularização Ambiental de Obras de Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, PBA - Plano Básico
executadas pelo DERTINS, garantindo que as mesmas sejam
Infraestrutura Rodoviária
Ambiental, EA - Estudo Ambiental, RCA/PCA - Relatório de Controle
realizadas com o mínimo impacto ambiental possível.
Ambiental/Plano de Controle Ambiental, Inventário Florístico e

38970

Agência Tocantinense de
Saneamento - ATS

3033

Implantação de sistemas de
abastecimento de água

38970

Agência Tocantinense de
Saneamento - ATS

3034

Implantação de sistemas de
esgotamento sanitário

Serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação asfáltica.

Aquisição e instalação de equipamentos de policiamento e
fiscalização; obtenção de veículos em geral; aquisição de softwares
Policiamento e Fiscalização de
e sistemas de informação; compra de fardas e acessórios de
Trânsito Rodoviário
fardamento; custeio de operação e transferência de infraestrutura
insta
Confecção e instalação de sinalização horizontal e vertical,
Promoção da Segurança nas
defensas metálicas e gradil, aquisição de equipamentos de
Rodovias Estaduais e Educação para informática e fiscalização de trânsito (bafômetro, equipamentos de
o Trãnsito
controle de velocidade como: radar móvel e fixo), software,
treinamen
Elaboração e execução de projetos de recuperação de áreas que
Recuperação de Passivos Ambientais foram degradadas em razão da implantação e/ou manutenção de
obras e/ou serviços de infraestrutura rodoviária.
Melhoramento de rodovias estaduais não pavimentadas cujo
projeto prevê a eliminação de pontos
críticos, serviços de revestimento primário (terraplanagem e
cascalhamento) especialmente as travessias de cursos d’água,
com implantação de obras de arte espe
Execução de serviços de recuperação, manutenção e conservação
das rodovias pavimentadas, aquisição de veículos e equipamentos
rodoviários e de materiais de conservação, (material betuminoso,
brita, madeira, cimento, peças e serviços), aquisição de combust

Implantação e/ou ampliação de sistemas de abastecimento de
água operados por esta autarquia por meio da contratação de
empresa especializada para elaboração e execução dos projetos
técnicos executivos de reforma/ampliação e estruturação,
instalações de eq
Implantação e/ou ampliação de sistemas de esgotamento sanitário
através da contratação de empresa especializada para elaboração
e execução dos projetos técnicos executivos de engenharia de
estruturação de sistemas de esgotamento sanitário, execução de
obr

Proporcionar segurança e rapidez do transporte, melhorando a
trafegabilidade e promovendo as interligações entre os municípios
e escoamento da produção.
Melhorar a qualidade de vida da população nos centros urbanos,
viabilizando acesso e locomoção.

Garantir trafegabilidade nas rodovias estaduais dos usuários com
segurança.

Garantir segurança e conforto na trafegabilidade das rodovias
estaduais e segurança aos usuários bem como atender a legislação
estadual.
Contribuir para o aprimoramento da gestão ambiental das obras
executadas pelo DERTINS, recuperando passivos ambientais
oriundos da implantação e/ou manutenção de obras de
infraestrutura rodoviária.
Garantir livre trafegabilidade nas rodovias estaduais não
pavimentadas com segurança aos usuários.

Recuperar, manter e conservar as rodovias pavimentadas e manter
a malha viária estadual em bom estado para garantir a segurança e
melhorar a trafegabilidade dos veículos.

Proporcionar à população acessibilidade aos serviços de
abastecimento de água, visando reduzir os fatores de riscos
ambientais e epidemiológicos com a melhoria da qualidade de vida
e do desenvolvimento socioeconômico dos municípios atendidos
por esta auta
Proporcionar à população acessibilidade aos serviços de
esgotamento sanitário, visando reduzir os fatores de riscos
ambiental e epdemiologicos, melhoria da qualidade de vida, saúde
pública e do desenvolvimento socio-econômico da população
tocantinense atr

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

38970

Agência Tocantinense de
Saneamento - ATS

3061

Sistema simplificado de
abastecimento de água e
saneamento rural

38970

Agência Tocantinense de
Saneamento - ATS

4033

Desenvolvimento institucional

38970

Agência Tocantinense de
Saneamento - ATS

4036

Divulgação das ações da Agência
Tocantinense de Saneamento

38970

Agência Tocantinense de
Saneamento - ATS

4040

Elaboração de planos e projetos de
saneamento e resíduos sólidos

38970

Agência Tocantinense de
Saneamento - ATS

4107

Mobilização social e educação
ambiental sustentável em
saneamento básico

38970

Agência Tocantinense de
Saneamento - ATS

4115

38990

Agência Tocantinense de
Regulação, Controle e
Fiscalização de Servicos
Públicos - ATR

4009

38990

Agência Tocantinense de
Regulação, Controle e
Fiscalização de Servicos
Públicos - ATR

38990

38990

Agência Tocantinense de
Regulação, Controle e
Fiscalização de Servicos
Públicos - ATR
Agência Tocantinense de
Regulação, Controle e
Fiscalização de Servicos
Públicos - ATR

descricao
Elaboração e execução de projetos técnicos executivos de
estruturação de sistemas de abastecimento
simplificado de água potável, através de execução de obras de
perfuração de poços tubulares profundos, construção de pequenas
barragens, instalações e servi
Promoção de ações articuladas, bem como do desenvolvimento
organizacional e de capacitação da gestão de pessoas das áreas
administrativa, operacional, financeira, comercial e de
planejamento, visando eficiência na gestão dos serviços públicos
dos sistemas
Contratação de agências e profissionais para prestação de serviços
de criação, produção, confecção e veiculação de material
institucional e campanha institucional do órgão e de utilidade
pública
Elaboração e realização de estudos, planos e projetos de
saneamento e resíduos sólidos no âmbito da esfera estadual e
municipal, que contará com a orientação e cooperação técnica dos
servidores desta autarquia quanto às políticas públicas de
saneamento e
Promoção de educação socio-ambiental, através de mobilização
social, oficinas, palestras, capacitação, realização de eventos e
seminários considerando as diferenças socioculturais e regionais
no que se refere ao uso racional do consumo de água, uso coleti

Operacionalização e manutenção corretiva e preventiva dos
Operacionalização e manutenção dos sistemas de saneamento básico operados por esta autarquia nos
sistemas de tratamento de água e
municípios que tem concessão visando o controle de perdas, a
esgoto
melhoria da qualidade do tratamento e distribuição de água
portável, a col
Qualificação do quadro dos servidores nas áreas afins, a saber:
administrativo; financeiro; contábil; recursos humanos;
Capacitação Técnica
informática; controle interno; fiscalização; ouvidoria; comunicação;
engenharia elétrica, ambiental e civil; direito com especialização

4038

Elaboração de Estudos em
Transporte e Saneamento Básico

Elaboração de estudos para formulação de novas ações de
fiscalização, revisão tarifária e atualizações das normas existentes;
elaboração de diagnóstico do atual sistema de transporte coletivo
e análise sistêmica do arcabouço jurídico; realização de pesqui

4048

Fiscalização dos Serviços de
Saneamento Básico

Realização de fiscalizações programadas, não programadas e
vistorias técnicas; emissão de relatórios de conclusão das ações
fiscalizadas e executadas; contratação de consultoria técnica.

4049

Fiscalização dos Serviços de
Transporte

Fiscalização de rotina, volante e de comando; emissão dos autos
de infrações processados e cadastrados; formalização de
processos; acompanhamento diário do registro dos autos de
infração no sistema SIGERRE; emissão de relatórios após a
conclusão de ação d

finalidade
Garantir a população o acesso e a integralidade dos serviços de
abastecimento de água, visando o implantação de sistemas
simplificados de abastecimento observando as taxas de
crescimento populacional adequadas ás necessidades da
população tocantinense.
Garantir a eficiência da gestão de pessoas da ATS, capacitando e
instruindo seus colaboradores para o trabalho na área de
saneamento básico com a promoção de melhorias operacionais e
administrativas visando a integralidade dos serviços públicos de
Saneame
Divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas,
metas e resultados do órgão, com o objetivo de atender ao
príncipio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições
públicas, de estimular a participação da sociedade no debate no
cont
Assegurar os benefícios da salubridade ambiental de forma
gradativa, promovendo a mobilização e a integração dos recursos
institucionais, tecnológicos, econômico-financeiros e
administrativo disponíveis, assegurando o desenvolvimento
socioeconômico de for
Contribuir para a sustentabilidade ambiental através de práticas
socio-educativas e econômicas do uso racional dos recursos
hídricos e o desenvolvimento sustentável ambiental para
contribuir com
a geração de trabalho e renda das atividades locais.
Proporcionar à população tocantinense atendida pela ATS a
melhoria da qualidade dos serviços prestados de saneamento
básico através da sustentabilidade na gestão e fiscalização e ainda
contribuir com o meio ambiente e consequentemente melhorar os
índices
Capacitar os servidores de forma a aprimorar seus conhecimentos,
assegurando o desenvolvimento de competências técnicas e de
gestão, aperfeiçoando os serviços de regulação, controle e
fiscalização e dispondo de um atendimento eficiente e eficaz aos
usuár
Garantir a prestação adequada dos serviços públicos de transporte
rodoviário e saneamento básico, cumprindo a legislação e
promovendo as concessionárias e permicionados oportunidades
para melhorar a prestação dos serviços, proporcionando
atendimento de qu
Garantir a prestação de serviços adequados e de qualidade,
assegurando a população um pleno atendimento nos serviços de
saneamento básico, esgotamento sanitário, drenagem, coleta e
disposição de resíduos sólidos.
Garantir segurança, qualidade e eficiência dos serviços delegados,
no pleno atendimento dos usuários; promover modicidade das
tarifas praticadas; acompanhar suas condições de regularidade,
atualidade e continuidade; identificar os fatores que estão prejud

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

38990

Agência Tocantinense de
Regulação, Controle e
Fiscalização de Servicos
Públicos - ATR

4135

Promoção de Forúns de Defesa dos
Cidadãos/Usuários de Serviços
Públicos

38990

Agência Tocantinense de
Regulação, Controle e
Fiscalização de Servicos
Públicos - ATR

4170

Regulação dos Serviços Públicos

39010

Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos

1035

Elaboração e Reformulação de
Políticas Públicas Ambientais do
Estado

39010

Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos

1041

Fortalecimento Institucional para a
Gestão Ambiental e de Recursos
Hídricos

39010

Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos

39010

Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos

39010

Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos

1074

39010

Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos

1081

39010

Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos

1089

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4025

1042

1043

descricao

finalidade

Realização de audiências/consultas públicas; realização de fóruns e
seminários regionais; promoção dos fóruns tocantinense de
regulação, de caráter consultivo e informativo; realização de
reuniões e fóruns técnicos nas áreas de transporte, saneamento
bási
Aprimoramento da legislação pertinente a regulação, controle e
fiscalização; realização de cadastramento dos prestadores de
serviços de transporte rodoviário; solicitação da documentação
legal, para a viabilidade de horários e itinerários; emissão do Cert

Diagnosticar as demandas da sociedade através das audiências
públicas, promover fóruns, prêmios, seminários e reuniões
técnicas,garantindo a plena cidadania, no âmbito da promoção e
defesa dos direitos elementares à vida, fortalecendo a atuação da
ATR jun
Regulamentar a prestação de serviços públicos de transporte
rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros,
transporte rodoviário de cargas, transporte aquaviário,
saneamento básico e energia elétrica, por meio de criação,
elaboração, reformulaç
Elaboração e reformulação de políticas, planos, programas e
Elaborar e reformular os instrumentos ambientais de gestão,
projetos ambientais; realização de consultas públicas,
comando e controle, para nortear as ações no Estado e
capacitações; seminários; treinamentos e confecção de material
consequentemente melhorar a qualidade de vida e garantir o
gráfico para apoio às ações.
desenvolvimento sustentável.
Estruturação física e técnica, visitas técnicas, intercâmbio,
Fortalecer institucionalmente a SEMARH com funcionamento das
capacitações, contratação de serviços especializados, produção de unidades de coordenação dos projetos e programas, bem como
material gráfico, publicação de relatórios e divulgação.
das unidades colegiadas vinculadas.

Apoio aos municípios na implantação do Programa Estadual de
Fortalecimento da Gestão Ambiental descentralização da Gestão Ambiental - PEGAM; de planos,
sistemas e tecnologias de gestão de resíduos sólidos, realização de
nos Municípios
seminários, oficinas e treinamento, confecção e impressão de
material
Estruturação e operação dos Organismos que compõem o SEGRH;
Fortalecimento do Sistema Estadual Capacitação técnica dos membros dos organismos que compõem o
de Gerenciamento de Recursos
SEGRH;
Hídricos
Apoio Técnico Institucional para implementação dos Instrumentos
da Política Estadual de Recursos Hídricos; Financiamento de pr

Fortalecer os órgãos ambientais municipais, transferindo a
autoridade e o poder decisório de instâncias agregadas para
unidades menores, entre as quais os municípios, conferindo
capacidade de decisão e autonomia de gestão para que possam
fortalecer suas a

Apoio a implementação de ações de prevenção, controle, e
Prevenção, Controle e
combate de queimadas e incêndios florestais; Adequação,
Monitoramento do Desmatamento e monitoramento e recuperação ambiental em áreas com passivo;
Queimadas
Implementação de ações e políticas de incentivos à produção
sustentável, de extens
Elaboração de estudos para conhecimento, conservação e uso da
Realização de Estudos para Criação biodiversidade; Manutenção e operacionalização do Sistema de
Gestão de Unidade de Conservação – GESTO; realização de estudos
de Unidades de Conservação
especializados para propor alternativas de gestão das unidades de
co
Estruturação do quadro jurisdicional do Tocantins no setor de
Valoração dos Ativos Ambientais e mudanças climáticas, pagamentos por serviços ambientais e
Implem. de Estudos de Mitigação
REDD+; Promoção de fontes alternativas de energias renováveis
dos Efeitos Mudan Climat
para a matriz energética do Tocantins e Promoção da redução dos
gases de
Concessão de outorgas para uso de recursos hídricos analisando
Concessão de outorgas para uso de
processos de regularização ambiental, aplicando a legislação e as
recursos hídricos a
normas específicas de meio ambiente e recursos hídricos com a
empreendimentos rurais e urbanos.
devida emissão dos atos administrativos abaixo descritos, median

Reduzir as taxas de desmatamento e o número de focos incêndios
florestais no Estado do Tocantins, por meio de um conjunto de
ações de monitoramento ambiental, gestão territorial, da
paisagem e gestão florestal.

Implementar a gestão dos recursos hídricos descentralizada e
participativa através do fortalecimento da estrutura operacional e
execução dos Objetivos do Sistema Estadual de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos .

Preservar e proteger os ecossistemas, garantindo a efetiva
implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação
– SEUC.
Preservar, proteger os ecossistemas e valorar os ativos ambientais,
garantindo a efetiva conservação e preservação dos recursos
naturais.
Regularizar os empreendimentos rurais e urbanos para
executarem suas atividades de forma sustentável, respeitando a
legislação ambiental e conservando o meio ambiente.

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

finalidade
Disseminar informações ambientais e orientar a sociedade
provocando o despertamento e conscientização da população para
preocupar-se e envolver-se nas questões ambientais vindo a
praticar ações de gestão, proteção, preservação e conservação
ambiental para

4050

Fiscalização e controle dos desmatamentos e queimadas ilegais
Fiscalização e controle dos
voltadas para a proteção, preservação e conservação ambiental,
desmatamentos e queimadas ilegais utilizando equipamentos de informática e material de expediente e
realizando viagens de servidores aos municípios com apoio logíst

Punir as práticas predatórias de desmatamentos e queimadas
ilegais, contendo a degradação ambiental para manter a
preservação e proteção dos ecossistemas e serviços ambientais do
Estado.

4084

Implementação da agenda positiva
mediante projetos de captação de
recursos financeiros.

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4034

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4044

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

40330

descricao

Disponibilização de dados, informações e orientações ambientais,
Disseminação da informação
mediante a contratação e divulgação em diversas mídias, pela
ambiental produzida na execução da produção de materiais gráficos e outros instrumentos de
política estadual ambiental.
divulgação, pela realização de eventos e oficinas com a população
nos mun
Ações voltadas para a fiscalização e coibição da caça e pesca
Fiscalização da caça e pesca
predatórias mediante a utilização de equipamentos de informática
predatória e da degradação
e de material de expediente e realização de viagens de servidores
ambiental.
aos municípios com apoio logístico de transporte, implementand

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

titulo acao

4085

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4087

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4089

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4091

Preservar e proteger a fauna silvestre e aquática de práticas
predatórias manter a conservação adequada dos ecossistemas.

Implementação da agenda positiva mediante projetos de captação
de recursos financeiros e através da celebração de parcerias
Captar recursos financeiros se terceiros para implementar a
mediante termos de cooperação técnica, financeira e institucional Agenda Positiva do Naturatins.
firmados com organismos nacionais e internacionais, utilizando a

Implementação da modernização institucional do Naturatins
mediante a aquisição de equipamentos de informática de última
Implementação da modernização
institucional e da gestão ambiental. geração, como servidores e computadores com maior capacidade
de armazenamento e processamento de dados, melhorar os
sistemas de dados e
Implementação dos planos de manejo para as Unidades de
Implementação de plano de manejo Conservação de Proteção Integral para preservação da
para as Unidades de Conservação de biodiversidade bem como a execução das ações de gestão nas
Proteção Integral
unidades, mediante a utilização de equipamentos de informática,
de materiais de expedien
Negociação de arranjos para de pagamento serviços ambientais
Incentivo governamental e privado em regiões estratégicas; estabelecimento do arranjos de parcerias;
para pagamento de serviço
definição dos ativos ambientais essenciais para qualidade
ambiental.
ambiental de regiões, estabelecimento dos arranjos financeiros
para o
Inspeção dos recursos ambientais, hídricos e florestais, mediante a
Inspeção ambiental sobre atos
utilização de equipamentos de informática, de materiais de
regulatórios e demandas externas. expediente e da realização de viagens de servidores com apoio
logístico de transporte, e mediante a emissão dos seguintes relató

Aparelhar modernizar o setor de informática e os sistemas de
dados e de procedimentos para implementar a Agenda Positiva do
Naturatins e prestar serviços à sociedade com melhores qualidade
e celeridade.

Execução das atividades de acolhimento, proteção, tratamento
médico, reabilitação, readaptação e reintegração de animais
silvestres ao ambiente natural ou outras destinações conforme as
necessidades de cada caso, mediante a utilização de equipamentos
de i
Apoiar a descentralização das ações temáticas do Naturatins
mantendo as despesas de logística dos escritórios regionais, como
aluguéis de imóveis, restauração de estruturas físicas, máquinas,
equipamentos, mobiliário, material de expediente, energia, água

Proteger a fauna e dar uma destinação adequada aos Animais
silvestres vitimados por acidentes diversos ou por mal tratos
predatórios pela ação humana, prestando-lhes devido
acolhimento, proteção, tratamento médico, reabilitação e
readaptação.
Manter o apoio logístico à descentralização das ações temáticas do
Naturatins mediante o pagamento das despesas dos escritórios
regionais, como aluguéis de imóveis, restauração de estruturas
físicas, máquinas, equipamentos, mobiliário, material de expedie

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4102

Manutenção do centro de triagem
de animais silvestre (CETAS)

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4103

Manutenção dos escritórios
regionais do Naturatins

Proteger as unidades de conservação mediante a preservação e a
conservação de sua fauna e flora e, também, pelo controle
exercido sobre as ações antrópicas nessas áreas e pela execução
de atividades previstas em seus planos de manejo e respectivos
planos
Incentivar a iniciativa privada e instituições interessadas em
participar de projetos de pagamento de serviços ambientais
visando preservar e conservar o meio ambiente e os serviços
ambientais.
Inspecionar atividades e empreendimentos rurais e urbanos para
verificar a situação de regularidade e promover a conformidade
dos mesmos com as leis ambientais.

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4112

Monitoramento sobre
desmatamentos e PRA-Programa de
Regularização Ambiental
autorizados.

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4155

Qualificação profissional de
servidores

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4161

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4168

40330

Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FUEMA

4169

40590

Fundo Estadual de
Recursos Naturais

3008

40590

Fundo Estadual de
Recursos Naturais

3021

40590

Fundo Estadual de
Recursos Naturais

3023

40590

Fundo Estadual de
Recursos Naturais

3024

40590

Fundo Estadual de
Recursos Naturais

3040

descricao
Monitoramento dos recursos ambientais, hídricos e florestais
mediante a utilização de equipamentos de informática, de
materiais de expediente e da realização de viagens de servidores
com apoio logístico de transporte e com a emissão dos seguintes
relatóri
Contratação de empresas e consultorias para a realização de
cursos técnico-profissionais aos servidores do Naturatins,
conforme as suas atividades específicas.

Realização e aplicação do Zoneamento das APA mediante a
Realização e aplicação de
contratação de consultorias e de serviços de terceiros, pela
Zoneamento para as APA na agenda realização de viagens de servidores com apoio logístico de
de controle ambiental.
transporte e pela utilização de equipamentos de informática e de
material de ex
Concessão de licenças ambientais para o funcionamento de
Regularização ambiental para o
empreendimentos econômicos e atividades analisando processos
funcionamento de
de regularização ambiental, aplicando a legislação e as normas
empreendimentos rurais e urbanos. específicas de de meio ambiente, recursos naturais e florestal com
a devid
Regularizar os Cadastros Ambientais Rurais-CAR e os Programas de
Regularização do CAR e PRA e
Recuperação Ambientais-PRA e autorizar as explorações florestais
autorização para exploração florestal e as servidões ambientais para o funcionamento de
e servidões ambientais.
empreendimentos econômicos e atividades, analisando processos
de regulariza
Assegurar a execução de ações para atendimento a situações de
Apoio na Implementação de Ações
emergência ambiental provocada por eventos hidrológicos críticos,
de Adaptação e Mitigação de
como secas, enchentes, queimadas, que ofereçam risco e perigo à
Situações de Emergência Ambien
saúde e segurança pública e prejuízos ambientais, econômicos e
Estruturação, manutenção e operação dos Organismos que
Estruturação e Fortalecimento do
compõem o SEGRH inclusive com aquisições de equipamentos,
Sistema Estadual de Gerenciamento materiais permanentes e de consumo; Capacitação técnica dos
de Recursos Hídricos
membros dos organismos que compõem o SEGRH; apoio
financeiro aos organismos que c
Financiamento de programas, planos, projetos, ações, estudos e
Financiamento de Programas,
pesquisas que visem o desenvolvimento tecnológico, a
Planos, Projetos, Ações, Estudos e
conservação, o uso racional e sustentável dos recursos hídricos;
Pesquisas de Recursos Hídri
ações de fortalecimento institucional através da capacitação do
corpo técn
Apoio a implementação dos instrumentos da Política Estadual de
Educação Ambiental, implantação do Programa de Educação
Fortalecimento da Educação
Ambiental e Agricultura Familiar – PEAAF, do Programa Agenda
Ambiental
Ambiental na Administração Pública – A3P, realização do Projeto
Praia Consc
Assegurar financeiramente à revisão do Plano Estadual de
Implementação dos Instrumentos da Recursos Hídricos, apoio técnico e financeiro na elaboração e
Política Estadual de Recursos
revisão de planos de bacias hidrográficas; apoio técnico e
Hídricos
financeiro na execução das ações propostas nos planos de bacias
hidrográficas

finalidade
Monitorar os desmatamentos e queimadas e os PRA-Programa de
Regularização Ambiental para orientar as atividades de inspeção e
de fiscalização, visando manter a preservação e conservação
ambiental e o desenvolvimento econômico sustentável do Estado.
Qualificar os servidores para que o Naturatins seja mais eficiente e
célere na entrega de serviços à sociedade e para que os servidores
sejam motivados a prestar serviços com melhor qualidade.
Promover o ordenamento territorial das APA para ampliar a
proteção, preservação e conservação da flora, da fauna e demais
recursos naturais das unidades de conservação de uso sustentável.
Regularizar os empreendimentos rurais e urbanos para
executarem suas atividades de forma sustentável, respeitando a
legislação ambiental e conservando o meio ambiente.
Regularizar as atividades rurais autorizando a utilização de
florestas e de servidões ambientais para promover o
desenvolvimento sustentável de atividades econômicas sem a
degradação do meio ambiente, mantendo a sustentabilidade dos
ecossistemas e dos ser
Apoiar tecnicamente e com recursos financeiros as
regiões/municípios que sejam impactados com: eventos
hidrológicos críticos, poluição ambiental, queimadas que ofereçam
riscos e perigo à saúde e segurança pública, bem como prejuízos
econômicos e sociais,
Implementar a gestão dos recursos hídricos descentralizada e
participativa através da estruturação, manutenção e
fortalecimento da estrutura operacional do Sistema Estadual de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos.
Aporte de recursos financeiros a programas, planos,
projetos,ações, estudos e pesquisas na área de recursos hídricos.
Consolidar a educação ambiental como colaboradora na
construção de uma nova racionalidade ambiental, sob a ótica da
educação formal, não formal e da comunicação social, que leve em
conta o tripé social, econômico e ambiental.

Implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos.

codigo
unidade

41010

nome unidade

Secretaria do Trabalho e
Assistência Social

codigo acao

2032

titulo acao

Capacitação em Orientação
Alimentar e Nutricional

41010

Secretaria do Trabalho e
Assistência Social

2078

Fortalecimento dos Conselhos de
Segurança Alimentar e Nutricional

41010

Secretaria do Trabalho e
Assistência Social

2083

Implantação e manutenção de
Unidades de Segurança Alimentar e
Nutricional

41010

Secretaria do Trabalho e
Assistência Social

2162

Suplementação Alimentar e
Nutricional

41010

Secretaria do Trabalho e
Assistência Social

2071

Fortalecimento das Relações do
trabalho

41010

Secretaria do Trabalho e
Assistência Social

2093

Intermediação de mão-de-obra e
Seguro-Desemprego

41010

Secretaria do Trabalho e
Assistência Social

2103

Manutenção das redes de
atendimento do Sistema Publico de
Emprego

41010

Secretaria do Trabalho e
Assistência Social

2146

Qualificação e Capacitação
profissional

42130

Banco do Empreendedor

4015

Capacitação e treinamento de
servidores

4095

Manutenção Operacional da
Cobrança Integrada

42130

Banco do Empreendedor

descricao
Oferta de capacitação em orientação alimentar e nutricional por
meio, de cursos, congressos, oficinas práticas, fóruns e outros
eventos; aquisição de material de apoio, divulgação, contratação
de serviços e aquisição de gêneros alimentícios; sendo necessá
Fortalecimento dos Conselhos de Segurança Alimentar e
Nutricional, por meio da participação dos membros, delegados
eleitos, em fóruns, conferencias, seminários e reuniões estadual e
interestadual; manutenção e aparelhamento das instancias de
controle soci
Implantação e manutenção de unidades de produção alimentar,
cozinhas, horta e granjas comunitárias, cozinha escola e centro de
referencia alimentar e nutricional –SAN, tendo como etapas:
aquisição de equipamentos, prestação de serviços para instalação
do
Aquisição e/ou preparo e distribuição de alimentos
industrializados, in natura/ cozidos e reativação do programa leite
é vida às famílias carentes em situação de insegurança alimentar,
em parceria com prefeituras, entidades não governamentais, e/ou
por me
As relações do Trabalho serão fortalecidas por meio da Política do
Trabalho Decente e o Fortalecimento/Implantação das Instâncias
de Controle Social do Trabalho, sendo necessário: visitas técnicas,
realização de eventos, seminários, palestras, conferência
Intermediação de mão-de-obra e seguro desemprego em todos os
Núcleos dos SINE, por meio do convênio entre Estado e Ministério
do Trabalho, através de: cadastro do trabalhador, cadastro de
vagas de emprego, pré-seleção (cruzamento de perfil da vaga x
perfi
Manutenção da rede de atendimento do Sistema Publico de
Emprego por meio de: reforma e aparelhamento da unidades fixas
e móveis, material de apoio, divulgação e identificação visual e
gráficos, visita técnicas de suporte e supervisão/monitoramento,
locaçã
Oferta de qualificação e capacitação profissional para
trabalhadores, tendo como etapas: elaboração de um Plano de
Qualificação e Capacitação Profissional, levantamento de parceria
e demanda de cursos no mercado de trabalho, estruturação física
de ambient
Realizar estudo de demanda, avaliar cursos de interesse dentro
das políticas e do órgão, disponibilizados nacionalmente de acordo
com resultados dos estudos de viabilidade, inscrever servidores
com perfis pré-definidos aos cursos encontrados e disponívei
Manter estrutura de cobrança e recuperação de ativos, elaborar
relatório de acompanhamento dos créditos concedidos e
inadimplentes, efetivar cobrança de acordo com os parâmetros
estabelecidos na estrutura de cobrança projetada.

finalidade
Diminuir a insegurança alimentar e nutricional no Estado, visando a
melhoria da qualidade alimentar por meio do aproveitamento
integral dos alimentos, dando ênfase aos alimentos regionais.

Fortalecer os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional,
funcionando de acordo com orientações da Política de Segurança
Alimentar e Nutricional.

Proporcionar meios para transformação dos alimentos com intuito
de minimizar a insegurança alimentar e nutricional.

Minimizar a insegurança alimentar e nutricional

Conscientizar trabalhadores, empregadores, governo e sociedade
civil sobre as práticas do trabalho decente no Tocantins.
Inserir ou (re) colocar o trabalhador no mercado de trabalho, além
de prover assistência financeira temporária ao trabalhador
Segurado desempregado de forma a garantir sua subsistência e
visando sua participação ativa como agente de transformações
sociais
Garantir o acesso da população aos serviços ofertados pelas
Agências do Sistema Público de Emprego e desenvolver ações de
inovação e aprimoramento das mesmas.
Preparar os trabalhadores que recorrem a Diretoria do Trabalho e
parceiros para sua inserção em atividades produtivas ou no
mercado de trabalho, facilitando seu acesso a mais e melhores
empregos.
Capacitar servidores do órgão para desempenharem com eficiência
suas atribuições, contribuindo para o alcance das metas
estabelecidas.

Regularizar a carteira de empréstimos concedidos pelo Banco do
Empreendedor, diminuindo a inadimplência.

codigo
unidade
42650

nome unidade
Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS

codigo acao
3001

titulo acao
Ampliação da Frota de Veículos

Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS

3020

42650

Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS

4018

42650

Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS

4019

42650

Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS

4037

42650

Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS

42650

Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS

4131

Promoção da Vigilância
Socioassitencial

42650

Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS

4133

Promoção da gestão do Cadastro
Único e Programa Bolsa Família

42650

Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS

4136

42650

Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS

4140

42650

Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS

4141

Levantamento da demanda, montagem de processos específicos,
procedimentos licitatórios, segundo a legislação vigente.

Apoiar a implantação, a qualificação e a estruturação dos
Estruturação da Rede de Serviços da programas, serviços e projetos da Proteção Social Básica e
Especial, de modo a viabilizar a melhoria da estrutura física das
Proteção Social Básica e Especial
unidades prestadoras, material para viabilizar condições de
atendimento
Cofinanciamento de recursos financeiros aos municípios para
garantir a oferta da Proteção Social Básica, tais como: Serviço de
Cofinanciamento dos Serviços da
Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, Serviço de
Proteção Social Básica
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, Serviço de
Proteçã
Cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Especial de
Cofinanciamento dos Serviços de
Proteção Social Especial de Média e Média e Alta Complexidade para atendimento às famílias e
indivíduos em situação de violação de direitos, em unidades
Alta Complexidade
municipais ou regionais.
Educação permanente dos trabalhadores do SUAS, por meio de:
Nivelamento; Capacitação; Introdutória; Atualização,
Educação Permanente dos
Especialização Latu Sensu, formação técnica de nível médio e
Trabalhadores do SUAS
capacitação para atender a agenda pactuada nacionalmente, bem
como realizar parce
Fortalecimento dos Conselhos Estadual e Municipais de Assistência
Fortalecimento do Conselho de
Social e Comissão Intergestores Bipartite - CIB, estruturação e
Assistência Social e Comissão
manutenção das instâncias Estadual, realização de capacitação
Intergestores Biparttite
para conselheiros estadual, municipais e membros da CIB, partic

42650

4073

descricao

Dar suporte técnico aos municípios na gestão da Políticas de
Assistência Social.
Atender os usuários nos equipamentos que ofertam os serviços
socioassistencial, visando mudanças positivas a indicadores de
vulnerabilidade e de riscos sociais.

Cofinanciar a gestão municipal para garantir a qualidade no
atendimento aos usuários aos serviços da Proteção Social Básica.

Garantir condições de funcionamento e atendimento adequado
nos equipamentos de Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade.
Manter os trabalhadores qualificados para suas atribuições e
articulados e conhecedores quanto seus direitos na gestão e
operacionalização da Política de Assistência Social.
Fortalecer as Instâncias de Controle Social Estadual e Municipal e
CIB, proporcionar condições para funcionamento dos mesmos de
acordo com as orientações da Política Nacional de Nacional Social
– PNAS.

Estruturação da Vigilância Socioassistencial por meio do
desenvolvimento de Sistema de Informação com Banco de Dados Aprimorar a gestão do SUAS - Sistema Único de Assistência Social
denominados Base Tocantins, tendo como etapas: concepção,
no município.
elaboração e discussão do formato solftware, contratação de
serviços especializa
Promoção da gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família
tendo como etapas: realização de eventos, divulgação, material de
Promover às famílias de baixa renda o acesso às Políticas Públicas
apoio/gráfico, aparelhamento e campanha publicitária, apoio
técnico in loco, capacitação técnica operacional para os gestores,

Realização de campanhas educativas na promoção dos direitos da
Promoção de ações estratégicas para criança e dos adolescentes em situação de trabalho, por meio de
levantamento de dados, capacitação, acompanhamento técnico
Erradicação do Trabalho Infantil
aos municípios e orientação sobre a Gestão do Programa de
Erradicação
Promoção dos serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta
Promoção dos Serviços de Proteção Complexidade por meio de visita técnica in loco, monitoramento,
Social Especial
capacitação/orientação, campanhas com as equipes técnicas,
serviços de terceiros, consultoria, material de apoio/gráfico nece
Promoção dos Serviços e Benefícios
da Proteção Social Básica

finalidade

Assessoramento técnico operacional aos gestores e técnicos na
implantação e implementação dos serviços de Proteção Social
Básica, nos Centros de Referência de Assistência Social CRAS,
sendo necessária visita in loco, confecção de material de apoio,
materi

Reduzir o índice de trabalho infantil no estado.

A gestão municipal seja fortalecida nos Serviços Tipificados de
Média Complexidade e Alta Complexidade, visando a eficiência nos
serviços prestados aos beneficiários.

Garantir o acesso e a promoção das famílias aos Serviços de
Proteção Social Básica.

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao
Regionalização dos Serviços da
Proteção Especial de Média e Alta
Complexidade

descricao
Implantação e manutenção para a oferta dos Serviços
Regionalizados da Proteção Social Especial de Média e de Alta
Complexidade por meio de capacitação para as equipes técnicas,
visita in loco, estruturação e aparelhamento das unidades,
material de apoio/
Capacitação de beneficiários inseridos no programa de geração de
renda, por meio de capacitação social, aulas práticas, cursos,
oficinas, seminários, dias de campo. As ações a serem
desenvolvidas fazem necessários a aquisição de material de
produção e grá
Fortalecimento das instâncias de controle social por meio de
participação dos membros dos conselhos em fóruns, conferências,
seminários e reuniões estadual e interestadual; manutenção e
aparelhamento das instâncias; material de apoio; apoio técnico às
con
Levantamentos de dados para a elaboração de projetos com o
intuito de implantação e revitalização das unidades de geração de
renda, aquisição de equipamentos, prestação de serviços para
instalação dos equipamentos e acompanhamento in loco dos
técnicos nas
Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo, por
meio de oferta de formação de trabalhadores, agentes,
formadores, multiplicadores e gestores públicos da economia
solidária; realização de feira solidária por meio de mobilização,
visita técnica, d
Oferta de matérias à população em vulnerabilidade social por meio
de: Levantamento da demanda nos municípios e atendimento,
distribuição de materiais, equipamentos e doações em geral,
contratação de bens e serviços, transporte de bens doados aos
município
Construção, reforma e Manutenção das casas de apoio e entidades
sem fins lucrativos em suas diversas modalidades para crianças,
jovens, adultos e idosos, por meio de aquisição de gêneros
alimentícios (Casa Vera Lúcia Pagano), material de apoio,
construção
Aquisição de veículos compreendendo as seguintes etapas: análise
da demanda; abertura de processo licitatório; recebimento dos
veículos; distribuição dos veículos para as unidades demandantes.

finalidade

42650

Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS

42660

Fundo Tocantinense de
4013
Economia Solidária - FTES

Capacitação de participantes de
empreendimentos econômico
solidários e Cadastro Único

42660

Fundo Tocantinense de
4069
Economia Solidária - FTES

Fortalecimento das instâncias de
Controle Social de Economia
Solidária

42660

Fundo Tocantinense de
4083
Economia Solidária - FTES

Implantação e revitalização de
Unidades de Geração de Renda

42660

Fundo Tocantinense de
4129
Economia Solidária - FTES

Promoção da Economia Solidária e
do Empreendedorismo

42890

Fundo Social de
Solidariedade do Estado do 4035
Tocantins

Distribuição de materiais à
população com vulnerabilidade
social

42890

Fundo Social de
Solidariedade do Estado do 4096
Tocantins

Manutenção da Casa de Apoio

Defensoria Pública

1008

Ampliação e Renovação da frota de
veículos da Defensoria Pública

1038

Estruturação tecnológica do sistema de informação da Defensoria
Estruturação tecnológica do Sistema Pública tendo como etapas: elaboração do termo de referência;
Dotar a instituição de estrutura tecnológica proporcionando meios
de Informação da Defensoria Pública abertura de processo licitatório; aquisição de bens; contratação de para o desenvolvimento das atividades.
serviços especializados; recebimento dos produtos e serviços;

2024

Atendimento sócio-jurídico integral e gratuito realizado nas
Atendimento Sócio-Jurídico Integral unidades de atendimento da Defensoria Pública e através de
eventos itinerantes; atendimento especializado (assistência
e Gratuito
jurídica, social e psicológica conforme demanda judicial e
extrajudicial);

49010

49010

49010

Defensoria Pública

Defensoria Pública

4165

Atendimento dos usuários com a oferta de serviços de Média e de
Alta Complexidade com qualidade.

Propiciar capacitação profissional para garantir a
autossustentabilidade e melhoria da qualidade de vida dos
beneficiários.
Acompanhar o Conselho Municipal de Economia Solidária para que
possa funcionar de acordo com a orientação da Política Pública
Estadual de Economia Solidária.
Proporcionar melhores condições de funcionalidade e
continuidade das atividades desenvolvidas nas unidades de
geração de renda.
Estimular a cultura empreendedora social e coletiva, baseada nos
princípios e valores da economia solidária como estratégia de
desenvolvimento.

Beneficiar municípios com famílias de baixa renda no atendimento
a doações diversas.
Abrigar acompanhante de pessoas em tratamento nos hospitais da
rede pública de saúde e equipar as casas de apoio e entidades sem
fins lucrativos em suas diversas modalidades para crianças, jovens,
adultos e idosos.
Ampliar e renovar a frota de veículos visando atender a demanda
de serviços da Defensoria Pública, propiciando segurança e
comodidade aos membros e servidores para a realização de suas
atividades.

Garantir o acesso a justiça de forma integral e gratuita ao cidadão
que esteja em situação econômica que não lhe permita arcar com
as custas processuais e os honorários de advogado, garantido-lhe o
exercício da cidadania no que se refere a assistência e o

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

49010

Defensoria Pública

2033

49010

Defensoria Pública

2034

49010

Defensoria Pública

2044

49010

Defensoria Pública

2050

49010

49010

Defensoria Pública

Defensoria Pública

Capacitação de membros e servidores através das seguintes
Capacitação funcional para membros atividades: levantamento da demanda; pesquisa de cursos
ofertados; seleção de membros e servidores; processos licitatórios;
e servidores
procedimentos necessários à participação (inscrição, viagem,
estadia, ent
Concessão de bolsa auxílio e demais benefícios pertinentes à
função de estagiário tendo como etapas: levantamento da
Concessão de Bolsa - Estágio
demanda; realização de convênios; elaboração de edital;
contratação de agente de integração; seleção dos estagiários entre
os estudantes a
Atuação do Centro de Estudos Jurídicos através do
desenvolvimento das seguintes atividades: realização de eventos e
Desenvolvimento das ações do
Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR cursos de aprimoramento profissional; promoção de encontros
profissionais da área do direito; publicações de trabalhos
institucionais.
Divulgação institucional através de: contratação de serviços
especializados em comunicação; elaboração e veiculação de
Divulgação institucional da
conteúdos jornalísticos (releases), de material informativo
Defensoria Pública
eletrônico (newsletter) e de programas informativos audiovisuais;
atualizaçã

finalidade
Proporcionar aos membros e servidores cursos de capacitação com
o intuito de melhorar a qualidade do atendimento da Defensoria
Pública aliado à valorização profissional.
Oferecer aos estudantes a experiência do aprender fazendo, no
campo profissional, propiciando a complementação do ensino
ministrado na escola e universidade.
Promover o aprimoramento cultural e profissional, a atualização e
a especialização do conhecimento dos membros, servidores e
estagiários.

Divulgar a Defensoria Pública na mídia buscando visibilidade e
transparência das ações institucionais junto à sociedade.

2096

Atuação da Corregedoria da instituição através de procedimentos
de correição, inspeção, processo administrativo disciplinar e a
participação de eventos pertinentes à área de atuação do órgão.

Orientar e fiscalizar as atividades funcionais desempenhadas pelos
membros e servidores da instituição, visando a verificação do
serviço, a eficiência e o cumprimento das obrigações legais e
determinações da administração superior.

2104

Manutenção das unidades de
atendimento da Defensoria Pública

Apropriação dos custos, relativos às atividades finalísticas, de
manutenção das unidades de atendimentos da Defensoria Pública,
tais como: serviços postais; telefonia fixa e/ou móvel; manutenção
dos serviços de telecomunicações, excluindo os de teleproces

Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e
serviços relacionados às unidades de atendimento da Defensoria
Pública Estadual, agregando e apropriando as despesas de
natureza contínua na área finalística.

Fundo Estadual de
Defensoria Pública

4004

65010

Secretaria do Esporte,
Lazer e Juventude

1027

65010

Secretaria do Esporte,
Lazer e Juventude

1028

Secretaria do Esporte,
Lazer e Juventude

descricao

Manutenção da Corregedoria da
Defensoria Pública

50350

65010

titulo acao

1044

Aprimoramento dos serviços da Defensoria Pública através
aquisição de equipamentos; implantação e implementação de
Aprimoramento dos serviços da
Núcleos Regionais de Defensoria Pública; treinamento de
Defensoria Pública
servidores; promoções e eventos científicos e educativos; edição
de material técnico
Levantamento das necessidades; Reforma e ampliação da
Construção, Reforma e Ampliação de estrutura física e outras benfeitorias; Elaboração de projetos de
engenharia e orçamentos; contratação de empresa;
Infraestrutura Esportiva
acompanhamento e recebimento final da obra e realização de
convênios e/ou parcerias.
levantamento das necessidades das unidades. Construção, reforma
Construção, Reforma e Ampliação de e ampliação das unidades de apoio ao jovem, contratação de
Unidades de Apoio ao Jovem
serviços técnicos especializados, aquisição de material de consumo
e aquisição de equipamentos. Acompanhamento da obra.
Implantação da Estação Jovem
Campeão

Prover a Defensoria Pública de recursos e serviços necessários ao
desenvolvimento institucional visando à melhoria na qualidade do
atendimento aos usuários.

Ampliar o acesso da população tocantinense ao esporte e ao lazer.

Contribuir para a permanência do jovem no processo educacional,
inclusão digital e inclusão social.

Construção ou reforma de imóveis para implantação da Estação
Oferecer espaço para o jovem com acesso à inclusão digital,
Jovem Campeão. Parcerias e/ou convênios. Contratação de
serviços pessoa física e/ou jurídica. Aquisição de equipamentos de esporte, lazer e convivência social, promovendo a melhoria na
qualidade de vida.
informática, aquisição de materiais diversos necessários para a
implant

codigo
unidade
65010

nome unidade

Secretaria do Esporte,
Lazer e Juventude

codigo acao

2045

titulo acao

descricao

Implementação da rede de iniciação esportiva e núcleos de
Desenvolvimento de Atividades de esportes educacionais, incluindo o Programa Segundo Tempo,
conforme diagnóstico das potencialidades esportivas de cada
Iniciação Esportiva
região e da infraestrutura disponível para prática das modalidades
propostas,
Formalização de convênios e/ou parcerias. Realização de
capacitações de profissionais da área esportiva. Distribuição de
Fomento ao Desenvolvimento do
materiais esportivos, aquisição de materiais de consumo,
Esporte de Alto Rendimento
equipamentos, concessão de bolsa-atleta para atletas de destaque
desde a inic
Manutenção da infraestrutura esportiva. Reposição de aparelhos,
mobiliários em geral e instrumentos, aquisição de materiais de
Manutenção da Infraestrutura
consumo, pequenos reparos, pagamento de despesas
Esportiva
administrativas necessárias para o funcionamento das unidades
esportivas e outr
Manutenção das unidades de apoio aos jovens. Reposição de
Manutenção das Unidades de Apoio aparelhos, mobiliários em geral e instrumentos, aquisição de
materiais de consumo, pagamento de despesas administrativas e
ao Jovem
outros serviços. Conservação das instalações físicas, elétricas e
hidráuli
Ponto de cultura implementado com repasse de recursos
financeiro para instituições sem fins lucrativos, que explorem
Manutenção dos pontos de cultura diferentes meios como: linguagens artísticas e lúdicas, a inclusão
digital, e que percebam a cultura em suas dimensões de
construção simbó
Realização de eventos contemplados no calendário oficial e
Promoção e Apoio a Eventos
eventuais. Divulgação do evento; contratação dos serviços;
Esportivo, de Lazer e para a
montagem da estrutura física; confecção e/ou aquisição de
Juventude
materiais esportivos; passagens aéreas e terrestres; locação de
veículos; forne
Levantamento das necessidades de cursos. Contratação de
Promoção e Apoio à Capacitação e serviços diversos. Locação de imóvel e/ou adaptação de imóveis
Qualificação Esportiva e para a
destinados a implantação dos telecentros e outros espaços.
Juventude
Realização de seleção de instituição e/ou empresa com edital de
chamada públi
Implantação de sistemas de infraestrutura em zonas urbanas,
Adequação, qualificação e
envolvendo: pavimentação viária urbana, drenagem, calçamento,
revitalização das funções sociais de abrigos, arborização e paisagismo, ciclovias, acessibilidade,
zonas urbanas
telecomunicação, iluminação pública, recuperação e revitalização
de par

65010

Secretaria do Esporte,
Lazer e Juventude

2059

65010

Secretaria do Esporte,
Lazer e Juventude

2097

65010

Secretaria do Esporte,
Lazer e Juventude

2098

65010

Secretaria do Esporte,
Lazer e Juventude

2118

65010

Secretaria do Esporte,
Lazer e Juventude

2137

65010

Secretaria do Esporte,
Lazer e Juventude

2139

69010

Secretaria do
Desenvolvimento Regional, 1001
Urbano e Habitação

69010

Secretaria do
Desenvolvimento Regional, 1036
Urbano e Habitação

Elaboração e implementação das
políticas e planos de des. regional,
urbano e habitação

69010

Secretaria do
Desenvolvimento Regional, 1087
Urbano e Habitação

Regularização fundiária de lotes
urbanos

Elaboração das políticas estaduais de desenvolvimento regional, de
desenvolvimento urbano e de habitação, dos planos estaduais de
desenvolvimento regional e de desenvolvimento urbano e
implementação do plano estadual de habitação, através da
articulação c
Elaboração de projeto de macro e microparcelamento,
levantamento cadastral topográfico e social, estudos ambientais
(PCA e RCA), jurídicos, laudos geologico-hidrogeologico EIA-RIMA e
memorial descritivo dos lotes, para aprovação do Governo
municipal e o r

finalidade
Democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a
promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e
jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da
qualidade de vida, oferecendo práticas esportivas educacionais.
Garantir uma manutenção pessoal mínima aos atletas da iniciação
esportiva e de alto rendimento, buscando dar condições para que
se dediquem ao treinamento esportivo e a participação em
competições visando o desenvolvimento pleno de sua carreira
esportiva.
Garantir a prática esportiva e de lazer no estado, contribuindo para
a melhoria da qualidade de vida da população.

Manter as unidades de apoio ao jovem em funcionamento de
forma a atender a juventude do Estado.
Ampliar o acesso da comunidade ao acesso à cultura e aos meios
de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural,
oferecendo a população tocantinense educação e conhecimento,
qualidade e valorização da diversidade, estimulando a produção,
Estimular a prática esportiva e o lazer em diversas modalidades,
orientar e conscientizar os jovens tocantinenses quanto aos riscos
do uso de drogas lícitas e ilícitas e integração social.
Proporcionar a capacitação profissional do jovem em situação de
vulnerabilidade facilitando o acesso ao mercado de trabalho e
contribuir para o desempenho do esporte no estado.
Promover a mobilidade e acessibilidade das pessoas, por meio da
universalização do acesso aos serviços públicos, visando
segurança, conforto e melhoria da qualidade de vida da população,
mitigando e adaptando as localidades às mudanças climáticas
Normatizar e regulamentar a atuação do Estado na promoção e
execução de atividades relacionadas ao Desenvolvimento Regional,
Urbano e Habitação, tornando-a mais estruturada e direcionada,
fortalecendo a gestão e proporcionando melhores resultados.
Promover a regularização fundiária de glebas e/ou lotes para
construção de unidades habitacionais de interesse social em áreas
de propriedade do Estado.

codigo
unidade

nome unidade

codigo acao

titulo acao

descricao

finalidade

69010

Secretaria do
Desenvolvimento Regional, 2003
Urbano e Habitação

Gerenciamento dos custos de comercialização dos lotes, por meio
Administração do tesouro imobiliário
Promover suporte dos custos administrativos oriundos da
de contrato entre o Estado do Tocantins e empresa autorizada em
do Estado e Terra nua
comercialização de lotes.
lei específica.

69010

Secretaria do
Desenvolvimento Regional, 2020
Urbano e Habitação

Assessoria técnica em políticas
urbanas e habitação

69010

Secretaria do
Desenvolvimento Regional, 2055
Urbano e Habitação

Execução de projeto de trabalho
social

69010

Secretaria do
Desenvolvimento Regional, 2057
Urbano e Habitação

Fiscalização e acompanhamento de
obras de habitação e infraestrutura
urbana

69010

Secretaria do
Desenvolvimento Regional, 2077
Urbano e Habitação

Implantação, manutenção, estruturação física e de equipamentos
móveis e imóveis para operacionalização das Regiões
Fortalecimento do desenvolvimento
Administrativas; realização de visitas técnicas e articulação de
regional e local
apoio a atores locais e administradores públicos municipais,
implantação, r

69010

Secretaria do
Desenvolvimento Regional, 2133
Urbano e Habitação

Produção, reforma e ou ampliação
de habitação de interesse social

70250

Fundo de Apoio a Moradia
Popular, Desenvolvimento
3012
Urbano e Preservação
Ambiental

Construção de Empreendimento
Público

70250

Fundo de Apoio a Moradia
Popular, Desenvolvimento
3028
Urbano e Preservação
Ambiental

Implantação da rede de
abastecimento de água em
Empreendimentos de HIS em
Produção

Levantamento topográfico, estudo ambiental, assentamento e
teste de carga da rede de distribuição de água tratada.

70250

Fundo de Apoio a Moradia
Popular, Desenvolvimento
3031
Urbano e Preservação
Ambiental

Implantação de Rede de
Esgotamento Sanitário em
Empreendimentos de HIS em
Produção

Cumprir o pré-requisito de saneamento básico para melhorar a
Levantamento topográfico, estudo ambiental e assentamento das
qualidade de vida dos beneficiários nos empreendimentos de
redes primária e secundária de coleta de esgoto sanitário.
habitação de interesse social.

Secretaria da Cultura

Construção, preservação e
revitalização de equipamentos
históricos culturais.

Despesa com construção, reforma, elaboração, execução e
acompanhamento de projetos de recuperação, revitalização,
restauração, reconstrução, levantamento e mapeamentos dos
equipamentos arquitetônicos e espaços histórico-culturais,
considerando a implantaç

71010

1029

Articulação, qualificação, capacitação e assessoramento através de
Fortalecer técnico e institucionalmente as estruturas municipais
cursos, seminários, palestras, workshops, treinamentos,
gerando bases de expertises em matérias relacionadas as políticas
transferência de tecnologia, visitas técnicas, intercâmbios, fóruns e
urbanas e o desenvolvimento urbano e regional
contratação de consultorias especializadas, bem como na captaç
Realização de cadastro (pré-seleção) e visitas domiciliares às
famílias beneficiadas pelos programas habitacionais,
reprogramação dos projetos sociais, realização de reuniões,
assembléias e atividades sócio educativas, enfocando a
sustentabilidade sócio a
Desenvolvimento e execução do plano de trabalho envolvendo os
seguintes aspectos: elaboração e seleção de documentos para a
fiscalização “in loco”; definição de transporte e diárias para os
responsáveis técnicos e elaboração de relatórios técnicos finais.

Elaboração de projetos e planos de trabalho, execução de obras de
produção, reforma e/ou ampliação de unidades
habitacionais, equipamentos comunitários, implantação de
infraestrutura básica, nos casos em que os programas de habitação
exigem e aquisição de
Elaboração e execução de projetos de infra estrutura e
arquitetônico de equipamentos comunitários, centros de múltiplo
uso e empreendimentos complementares de desenvolvimento
urbano.

Integrar as famílias beneficiadas nos programas habitacionais no
contexto de sustentabilidade eco-sócio econômica e patrimonial.
Fiscalizar, vistoriar e medir obras de interesse social, cujos
resultados são impressos em relatórios técnicos, fotográfico, PLS e
Boletim de Medição. Os resultados dessa ação servirão de
subsídios para dar continuidade aos processos.
Desconcentrar a Administração Pública Estadual; apoio às
iniciativas existentes, que promovam a cooperação, otimização e
fornecimento de bens e serviços aos municípios participantes.
Modernizar, desenvolver e fortalecer a gestão municipal; o
objetivo cent

Proporcionar o acesso a moradia e qualidade de vida as famílias.

Promover o acesso da população a empreendimentos
devidamente equipados com infraestrutura e equipamentos
comunitários.
Cumprir o pré-requisito de saneamento básico para melhorar a
qualidade de vida dos beneficiários dos respectivos
empreendimentos.

Construir, ampliar, adaptar, reformar, revitalizar e estruturar os
espaços e equipamentos culturais como porta de entrada para o
conhecimento, a memória, o desenvolvimento intelectual e a
criação de identidades e fortalecimento da cultura e do turismo no
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descricao

Despesa com implantação e implementação do Sistema de Cultura
do Tocantins e seus componentes. Além de despesas com
realização de Conferencias de Cultura, Foruns, mapeamentos,
consultorias, palestras, diagnósticos aquisição e/ou locação de
equipamentos, m
Cobrir despesas com mapeamento, documentação,
aparelhamento, implantação, visitação em loco, sistema
Implantação e manutenção de
informatizado que permita a catalogação e gestão de seus acervos,
museus
ampliação dos museus e dos acervo museológicos. Revitalizar e
subsidiar as expografias
Despesas com contratos de artistas técnicos, produtores,
instrutores culturais, palestrantes e afins. contratação de
Apoio a produção e circulação de
estrutura de palco, som, iluminação. Promoção de feiras,
arte e cultura.
congressos,mostra gastronômica com enfase no turismo e cultura,
festivais e outr
Despesas com a realização de mapeamento, inventários, registros,
difusão, documentários e outros que constituem memória, apoio e
Apoio e preservação da cultura
fomento às atividades da cultura dos povos indígenas do
indígena
Tocantins. Realização de ações voltadas para a valorização e
preservaç
Despesas com a promoção e fortalecimento do artesanato do
Fomento à produção e a promoção Tocantins por meio de atividades de incentivo, certificação,
qualificação por meio de cursos e oficinas, feiras e encontros
do artesanato tocantinense.
regionais, fomento e promoção de atividades artesanais que
desenvolva e e
Despesas com instalação e modernização de bibliotecas públicas
Manutenção das bibliotecas públicas no Tocantins, garantindo o fortalecimento e efetivo
funcionamento do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas parte
no Tocantins
integrante do Sistema de Cultura do Tocantins. Necessidade de
investir na c
Despesas com manutenção das atividades do Conselho de Políticas
Culturais, subsidiando, com aquisição ou locação de equipamentos,
Manutenção do Conselho de
móveis e utensílios, materiais de expediente e uso diário,
Políticas Culturais
equipamento de processamento de dados, equipamento de
telecomunica
Despesa com incentivos a eventos, ações e iniciativas de povos
Proteção, preservação e
tradicionais, quilombolas, ribeirinhos extrativistas, grupos
fortalecimento da cultura popular e populares e tradicionais, cultura negra, sertaneja e amazônica,
tradicional tocantinense
bem como, reconhecimento, registros e difusão dessas
manifestações
Investimento em políticas publicas culturais e ações diretas,
Realização de ações e apoio a
despesas com apoio e incentivo a projetos culturais, contratação
projetos artísticos culturais
de pessoal para analise e seleção de projeto cultural, divulgação de
editais, cartilha educativa, despesas com capacitações de
Implantação e Implementação do
Sistema Estadual de Cultura e seus
Componentes

finalidade
Definir objetivos, politicas, diretrizes e metas que promovam as
artes e expressões culturais essenciais ao fortalecimento da gestão
cultural e do desenvolvimento da Cultura no Tocantins. Realizando
ações que deem visibilidade e potencialize a pluralidad
Garantir o funcionamento e a manutenção de museus, memorial e
centros culturais, qualidade no atendimento ao público visitante,
pesquisadores e profissionais e técnicos de museus oferecendo
condições técnicas para uso, visitação, preservação, difusão e o
promover o acesso à arte e a cultura a todos os cidadãos
Tocantinense, fortalecendo a cultura e o turismo cultural no
Tocantins.

Preservar e valorizar os costumes e as atividades dos povos
indígenas no Tocantins
Incrementar e promover o artesanato pela capacitação e
mapeamento dos segmentos artesanais que produzem serviços e
produtos com conteúdo criativo e valor cultural e turístico.
Difundir as atividades artesanais e consolidar o Estado do
Tocantins como po
Estimular a leitura e o acesso à informação, contribuindo para a
formação dos cidadãos críticos capazes de promover mudanças
sociais.
Manter o Conselho de Política Cultural do Tocantins ativo atuando
nas diretrizes propostas da Conferência Estadual de Cultura do
Tocantins, na elaboração, acompanhamento da execução,
deliberação, fiscalização e avaliação das políticas públicas
culturais.
Incentivar, preservar e promover às culturas popular e tradicional
quilombolas, ribeirinhos extrativistas, grupos populares e
tradicionais, cultura negra, sertaneja e amazônica do Tocantins.
Apoiar e incentivar projetos artístico-cultural por meio de editais
públicos que proporcione fomento a produtos culturais, a
sustententabilidade, a geração de economia criativa e promoção
de mudanças sociais.

