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Este Relatório de Gestão refere-se às ações desenvolvidas pela
Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - Redesat, e o
acompanhamento de toda a execução orçamentário/financeira e patrimonial ao

longo de 2016, em obediência aos parâmetros legais vinculados a legislação
em vigor, em especial a Lei n." 10112000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, com

a

lnstrução Normativa TCE/TO n.o 006/2003, atentando-se, todavia, a

padronização de dados e procedimentos na elaboração das peças constantes
neste relatório.

5.2 BASE LEGAL

A Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins Redesat foi
instituída através da Lei Complementar n.o 77 de 10 de novembro de 2011,
com a competência de operar, com exclusividade, os serviços de radiodifusão
da TV e da rádio 96,1 FM, constituída na forma de pessoa jurídica de direito
público, com sede e foro nesta Capital.

Através da Lei Complementar no 100, de 23 de setembro de 2015, ficam
revogados os dispositivos constantes no artigo 20, o §3o; no artigo 70, o inciso
Vlt; e no artigo 80, inciso l, alínea "â", o item 8; da LC 7712011, que reestruturou

o quadro de cargos de direção e chefia da Fundação Radiodifusão Educativa
do Estado do Tocantins - Redesat, bem como redefiniu-se a sua vinculação,
passando às diretrizes de políticas públicas estabelecidas para a Secretaria da
Educação, no domínio da radiodifusão educativa.

A Resolução n.o 05 de 07 de dezembro de 2011, do Conselho Estadual
de Ciência e Tecnologia, aprovou e instituiu o Estatuto da Fundação Redesat,
que entre outras estabeleceu que a Fundação terá por objetivo promover, por
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meio da televisão e rádio, bem como outros meios de radiodifusão, inclusive

internet, atividades culturais e educativas, bem como o desenvolvimento de
outras ações e atividades compatíveis com a sua finalidade.

A Fundação Redesat goza de autonomia administrativa e financeira, nos
termos da Lei e Estatuto supracitados, sendo isenta de tributação estadual e se
beneficia dos privilégios legais atribuídos a fazenda pública.

5.3 MISSÃO DO ORGÃO/ENTIDADE

A

Fundação Redesat tem como missão produzir e difundir conteúdos

informativos, culturais, educativos

e de entretenimento

para fomentar

a

consciência crítica do cidadão, por meio da televisão e rádio, e outros meios de

radiodifusão, inclusive internet, conforme descreve

o artigo 1o da LC n.o

7712011, logo que segue:

Art. 1" É instituída a Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins
Redesat, com as seguintes competências:
| - operar, com exclusividade, os serviços de radiodifusão:

a)
b)
c)

Da TVE Tocantins;

Da Rádio 96,1 FM;

De outros canais educativos que forem concedidos ao Estado

do

Tocantins;

ll -

produzir

e difundir

programação educativa, científica, artística, cultural,

esportiva, informativa, de cidadania e entretenimento no âmbito estadual;

lll -

promover

e estimular a formação e a capacitação de pessoal técnico

necessários às atividades de radiodifusão, comunicação e serviços conexos;

lV - executar medidas necessárias a implantação e ao funcionamento do
Sistema de Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins;
V - desenvolver outras ações e atividades compatíveis com a sua finalidade;
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Vl - articular-se, desde que autorizada pelo Chefe do Poder Executivo, com
orgãos e instituições públicas e privadas, nacionais, internacionais e
estrangeiras, atuantes na área de radiodifusão, mediante convênio, contrato,
acordo, ajuste ou tratado.

5.4 OBSERVÂNCIA DA LEGTSLAÇÃO PERTTNENTE

A execução

orçamentária desta Fundação no exercício de 2016 foi

exercida em conformidade com

as

legislações pertinentes especificadas

abaixo:

.
.

Lei Complementar n.o 7712011 - institui a Fundação Redesat;

-

Altera os dispositivos: no art. 20, o §3o;
no art. 7o, o inciso Vll; no art. 80, inciso l, alínea "â", o item da LC
Lei Complementar n.o 10012015

I

77t2011;

.

Resolução n." 0512011 do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia aprova e institui o Estatuto da Fundação Redesat;

.

Lei n.' 4.320, de 17 de março de 1964 - estatui normas gerais do direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos
Estados, Municípios, União e Distrito Federal;

.

Lei n.' 8.666, de 21 de junho de 1993

-

dispõe sobre licitações e

contratos da administração pública;

.

n.' 10.520, de 17 de julho de 2002 - institui, no âmbito dos Estados,
Municípios, União e Distrito Federal, nos termos do art. 37, inciso XXl,

Lei

da Constituição Federal, a modalidade de licitação denominada Pregão,
para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

.

Lei

- no

1

.522, de 17 de dezembro de 2004, que DispÕe sobre o regime

de adiantamento dos Poderes do Estado e adota outras providências;
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Decreto no 4.669 de 09 de novembro de 2012 - Regulamenta o Regime

de Adiantamento, de que se trata a Lei 1.522, de 17 de dezembro de
2004, e adota outras providências;
Decreto n.' 5.378, de 16 de fevereiro de 2016 - dispõe sobre a execução
orçamentário-financeira do Poder Executivo e adota outras providências;

Decreto n." 3.560, de 13 de novembro de 2008 - dispõe sobre diárias e
adota outras providências;

Decreto 5.340, de 23 de novembro de 2015, que altera dispositivos do
Decreto no 3.560/2008;

Decreto n." 4.889, de 12 de setembro de 2013

- altera o Anexo I do

Decreto n.o 3.560/2008, que dispõe sobre diárias

e

adota outras

providências;

Decreto no 5.364, de 11 de janeiro de 2016

-

dispõe sobre a prestação

de contas anual do Governador do Estado e dos gestores dos órgãos e
entidades da Administração Direta

e

lndireta do Poder Executivo, e

adota outras providências;

Decreto no 5.259, de 11 de junho de 2015, que cria o Grupo Gestor de
Controle e Eficiência do Gasto Público, e adota outras providências;

Decreto no 5.473, de 27 de janeiro de 2017
do Decreto

no

-

Altera o inciso ll do art.

3o

5.364, de 11 de janeiro de 2016;

Decreto no 4.733, de 07 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre a
dispensa da prévia apreciação da Procuradoria Geral do Estado os
instrumentos jurídico-administrativo que especifica,

e

adota outras

providências;

Decreto no 5.344, de 30 de novembro de 2015, que dispõe sobre o
Regulamento

do Sistema de Registro de Preços, e adota

outras

providências;
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3.048, de 21 de dezembro de 2015, LDO

Orçamentárias. Dispõe sobre

- Lei de Diretrizes

as diretrizes orçamentárias paru o

exercício de 2016 e adota outras providências;

Lei n.' 3.052, de 23 de dezembro de 2015, LOA

-

Lei Orçamentária

Anual. Estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o
exercício de 2016;

Lei n.' 3.051 , de 21 de dezembro de 2015. lnstitui o Plano Plurianual do
Estado do Tocantins para o período 2016

-2019;

Outros Normativos voltados à execução orçamentário/financeiro.

Também foram observadas, em especial, as legislações a seguir:

.
.

Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988;

Constituição Estadual,

de 05 de

outubro

de 1989, Emenda

Constitucional n.o 1212001;

.
.

Lei n." 1.81812007, Estatuto do Funcionalismo Público Estadual;

Lei n.o 1.115, de 09 de dezembro de 1999, que institui o Sistema
lntegrado de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM;

.

Lei n.o 11.652, de 07 de abril de 2008, que institui os princípios e
objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder
Executivo ou outorgados a entidades de sua administração indireta;

.

Demais decretos, portarias

e

instruções normativas, expedidas pelo

Poder Executivo, assim como, as deliberações do Egregio Tribunal de
Contas do Estado, especialmente, a lnstrução Normativa do TCE/TO n.o

006/2003, de 25 de junho de 2003, que regulamenta

contas anual da Administração Direta
Estadual

e

a prestação

de

lndireta do Poder Executivo

e dos Poderes Legislativo, Judiciário,

Ministério Público e

Tribunal de Contas, para o exercício de 2003 e seguintes.
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Enfatizamos também os níveis de observância e cumprimento do PPA,
da LDO, da LOA, da Lei n." 8.666/93 e suas alterações, da Lei n.' 4.320164, da

Lei de Responsabilidade Fiscal n.o 101/00 e das normas específicas de
orientação e embasamento para a realizaçáo dos programas desenvolvidos
pela Fundação Redesat.
Durante a execução orçamentária do exercício de 2016, houve aumento
no valor do orçamento, através de suplementação, no valor de R$ 2.076.400,00

(dois milhões, setenta

e seis mil e

orçamento inicial), que corresponde

quatrocentos reais) (total autorizado -

a

35,65Yo

do orçamento inicial fixado,

lll da Lei no 3.052 (LOA), devido a
insuficiência de saldo para liquidar despesas com folha de pagamento e

conforme autorizado pelo art. 50, inciso

despesas fixas (energia

transposições

e

aluguel). Ressaltamos ainda, que

o valor das

de dotações orçamentárias, que representou 24,59o/o do

orçamento inicial, deu-se para despesas administrativas e para atender a Folha

de Pagamento, cancelado em ações que não tiveram execução financeira,
justificada no demonstrativo de execução do PPA presente nesta prestação de
contas.

No quadro a seguir está demonstrada a movimentação orçamentária
referente ao exercício:

Orçamento Inicial

5.824.997,00

100,00

0,00

00,00%

2.076.400,00

35,65%

Créd. Especial e/ou
extraordinário

0,00

0,00

Remanejamento

0,00

0,00

Transposição

1.432.110,00

24,59o/o

Transferência

2.218.355,00

38,08%

( - ) Reduções

Suplementações

Fonte: Anexo 11/opção 2 - SIAFEM
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FONTE DE RECURSOS

O quadro a seguir demonstra o montante dos gastos com despesas
correntes e de capital, bem como, o total de recursos autorizados, executados

e os respectivos

percentuais de utilização dos mesmos destinados

a

cada

grupo de despesas referente ao exercício de 2016.

ffi
ffi@reffiw
Despesas Correntes

7.492.242,00

7.166.682,03

Despesas de Capital

409.155,00

67.555,00

7,$9.,í:::3$.7:ffi UlilliiijffiâS*

325.559,97 95,65%
341.600,00

16,510/0

37,03,:, 667.159,9f

9í,56t/a

Fonte: Anexo 2 (executada = empenhada) - SIAFEM

FONTE DE

0100

SALDO

RECURSOS AUTORIZ.ADAI EXECUTADA

Recursos ordinários
Rec. de Convênios

7.101.397,00 7.040.532,46 60.864,54

YO

99,140/o

0225 com Orgãos

300.000,00 0,00

0240

500.000,00 193.704,57 302.295,43 38,740/o

Federais

Recursos Próprios

300.000,00

7.;$r$'{.;3,§7;;##i:|:""7,2W.r?4,,0ê

i

i

§6 3.1 §g,
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Fonte: Anexo í 1/ opçáo 4 - (executada = empenhada) - SIAFEM
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5.6 EXECUçÃO E AVALTAçÃO DO PPA

As atribuições da Fundação Redesat foram desenvolvidas por meios de
ações temáticas com vistas a contribuir para implementação do objetivo do

de Comunicação". Para o alcance do
objetivo também foram desenvolvidas ações de gestão que contribuíram
Programa Temático "lnfraestrutura

significativamente para o cumprimento da finalidade da Fundação Radiodifusão
Educativa do Estado do Tocantins - Redesat.

Para esse programa e açÕes de gestão foram disponibilizados recursos

para

o

exercício de 2016 na ordem de R$ 7.901.397,00 (sete milhôes,

novecentos

e um mil e trezentos e noventa e sete reais), com execução

91,80o/o, ou seja, R$ 7.253.693,74 (sete milhões, duzentos

de

e cinquenta e três

mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), distribuídos
nas ações orçamentárias que serão apresentadas a seguir.
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Período: Anual de
2015

Fundaçáo Radiodifusão Educatiya do Estado do
Tocantins . REDESAT
:

28340 , Fundação Radiodifusão Educativa do
I do Tocantins - REDESAT

i 1153

Estado

REDESAT

lnfra estrutu ra Pública

io:So jProduzir, diwlgar e promover serviços de radiodifusão
jpública audiovisual.

rPeríodo
r3o Quadrimestre

O objetivo

está sendo alcançado com êxito, tendo

televisão
internet.

e rádio, e outros

enn

üsta que

de 2 016, ded ico u-se a da r
sustentabilidade às açôes e políticas voltadas para sua missão
prirnordial. que é a de produlr e difundir conteúdos
informativos, culturais, educativos e de entretenimento para
fomentar a consciência crítica do cidadão, por meio cia
a

Redesat

no

exercício

meios de radiodifusão, inclusive

O indicador Percentual de conteúdos reoionais
permitiu alcançar

54olo

veiculados,

dos conteúdos regionais veiculados em

sua grade, face aos esforços da equipe cio f\úcleo
Produção da TVE Tocantins

e da Diretoria de jornalismo,

de

em

produlr e diwlgar conteúdos audiovisuais, promovendo uma

rnaior interação da comunidade, por meio de ferramentas de
participação do público na programação jornalística da WE

Tocantins e Rádio 96FM. com novos quadros de serviços
públicos de interesse do cidadão, intensificando a visibilidade
das açôes dos órgãos governamentais, como emprego, defesa
do consumidor, programas sociais, etc. Houve ainda, a
ampliaçâo do acesso ao público ao conteúdo jornalístico da
TVE Tocantins, com transmissão ao üvo via Facebook,
permitindo aos i39 municípios tocantinenses o acesso ao
telejornal Repórter Tocantins, suprindo onde eÍste a ausência
,Jo sinal da Tr/.
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Período:
ffiro[Xr*frrus Objetivos
Anual de

Fundação Radiodifusáo
Educativa do Estado do
Tocantins - REDESAT

2016

2834A iFundação Radiodifusão Educativa do
do Tocantins - REDESAT

Estado

REDESAT

lnfraestrutura Pública

1153

;039L : Reestruturar e modern iza r
itecnológica da Redesat.
'
Ano
2.016

a

infraestrutura física e

lPeríodo
I

30 Quadrimestre

O objetiro não está sendo alcançado, diante das dificuldades
financeiras que o Estado se encontra a Redesat não dispôe de
rêcursos para atingir o objetiro em reestruturar e modernizar a

infraestrutura-fisica e tecnóligica da Redesat.
' -j-t,

k'ff*

Grd"o da Stve 0livtira
Assessora T6cinlca e «le
Flsndemcnto'No no 2.455 - XM

Mat- Funcional:9í95391 -

,^

R€dos{

3
I

üawrno do

TOCAHTIN§
Fundaçáo Radiodifusão
Educativa do Estado do
Tocantins - REDESAT

28340
1

153

0392

Ano

2.016

1

1

I

I

obietivos

Período:
Anual de

2016

Fundaçâo Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT

:

lnfraestrutura Pública

Oferecer sinal de TV e Rádio ao cidadão.

:Período
,

3o Quadrimestre

jO OOletivo está sendo alcançado com índice regular, abaixo do desejado, uma vezque o índice total dos
:indicadores para o quadriênio 201612019 é de 44,60o/o, podendo-se concluir que o indicador permitiu a
rverificação do objetivo o qual foi alcançado em 4,82o/o do desejado, o fato de não ter sido alcançado
com êxito, se justifica em face a redução da equipe técnica, conclusão do contrato de locação de
isatélite para transmissão do sinal da TVE lbcantins para o interior, e disponibilidade financeira para
investimentos na TVE Tocantins.
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Indicadores
Período: Anualde

Fundaçáo Radiodifusáo EducatÍva do Estado do
Tocantins - REDESAT
28.340

Fundação Radiodifusão Educatiw
,do Estado do Tocantins - REDESAT

E
1

I

153

Produlr, divulgar e promover
serviços de radiodifusão pública
audioüsual.

regiona is

veiculados

Porcentagem

Fonte

O indicador tem como

premissa demonstrar a
totalidade de horas utilizada
de programação regional.

Diretoria de
Programação
Conteúdo e
Diretoria de
Jornalismo.

Atual

Fórmula
Percentual de
veiculação = (Total
Disponibilização de horas de
semestra I
conteúdo
regional)/(Totalde
i horas utiliáveis Rádio/TV) x 100

lPolaridade

lMaior Melhor

54,49

Ano
20L6

lnfraestrutura Pública

Medida
,

Oenominação Definiçâo

Percentual de
conteúdos

2016

3o Quadrimestre

Apurado
54,00

Data
30ftzt20L6

a Redesat vem se dedicando a dar sustentabilidade às açôes
rcltadadas para sua missão, que é a de produlr e difundir conteúdos, informativos, culturais, educativos e
de entretenimento para contribuir com a consciência crítica do cidadão.

O indicador está sendo alcançado, üsto que

O índice de apuração do indicador, que consiste no percentualde reiculação foiaferido através de horas de
conteúdo regionalveiculados pelo total de horas utiliáreis Rádio/TV x 100, alcançando assim 99,10o/o, com a
produção de conteúdos, veiculação de campanhas institucionais, educativas e de serviços do Governo do
Estado. Em 2016, a TVE Tocantins teve 109 repoftagens exibidas pela W Brasil em rede nacional. Parte
desse conteúdo também foi exibido pela W Cultura em rede nacional. No Radiojornalismo da 96 FM
intensificou a produção e veiculação dos boletins, houve ainda estréia de novos programas, entre outros.
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lndicadores
Período: Anual,dê

2016

Fundaçâo Radiodifusâo Educativa do Estado do
Tocantins - REDESAT
Fundação Radiodifusão Educatiw
do Estado do Tocantins - REDESAT
lnfraestrutu ra

Enunciado

;Sigla

infraestrutura física e tecnológica : Porcentagem

Oenominaçáo : Mensurar as aquisições,
reestruturações eI
Vç
de ri lEçJll9lulslvvJ
reestruturação 1 modernização de estrutura
da Redesat ifísica e operacional da

i Diretoria

iAdministratiw

I çlLglllugl
Percentual

I

e

Financeira e Diretoria
,de Programação e
Conteúdo

Redesat.

,Período

3o Quadrimestre

Apurado
0,00

Fórrnula
Percentual de
reestrutura ção
Disponibilizaçáo da
Redesat =
semestral
(Quant
estrutu ra d alTotal
de sede)xl00

Polaridade

DeseJado
100,00

0,00

Ano
2016

,%o

iFonte

Definição

Atual

blica

;

Reestruturaremodernizara ;Medida

:

Pú

Maior Melhor

Data
'.30tL2t20t6
,

O indicador nâo está sendo alcançado, üsto que a ação que corresponde a este objetivo não hour,e
execução, em raáo da ausência de recursos financeiros, diante de crise fincanceira enfrentada pelo Estado
do Tocantins.
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Diretor de
Fundaçâo

Camnro
e Finanças
Educativa

.fll-t
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lndicadores
Período: Anual de

2016

Fundaçâo Radiodifusâo Educativa do Estado do
Tocantins - REDESAT

28,340
1

Fundação Radiodifusão Educativa REDESAT
do Estado do Tocantins - REDESAT
lnfra estrutu ra Pública

153

Enunciado

Oferecer sinal de TV e Rádio
cidadão.

Medida

Sigla

Porcentagem

Denominação Definiçáo
lndice que mede a quantidade
lndice de
de
emissoras digitalizadas frente
alcance do
ao total de emissoras
sinalda W
outorgadas.

o/o

Fórmula
Índice de alcance
do sinal = (Total
Fonte
Disponibilização de municípios
Diretoria de
atendidos)/(Tota
Telecomunicações Semestral
de municípios
e lnformática
tocantinenses) x
I

100

Atual

Ano
2016

Polaridade

Desejado

0,00

Maior Melhor

44,60

Período

3o Quadrimestre

Apurado
2,75

Data

7o

3011212016

Desejado

O indicador está sendo alcançado, üsto que a Redesat vem reestabelendo o sinal da WE Tocantins nos
municípios. Em 2016, o índice de apuração do indicador, que consiste no percentual de alcance do sinal da
W, foi aferido através do total de municípios quê receberam sinal da TVE Tocantins pelo total de municípios

tocantinenses x 1.00.

Houve uma incosistência na definição deste indicador Índice que mede

a

quantidade de emissoras

digitalizadas frente ao total de emissoras outorgadas, o qualfoi reüsado para o ano 2017.
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Período: Anualde 2O16

Fundaçáo Radiodifusáo Educativa do Estado do
Tocantins - REDESAT

28340

Fundação Radiodifusão Educati\E do Estado do Tocantins - REDESAT

1153

,

REDESAT

Infraestrutura Pública

Produzir, diwlgar e promover serviços de radiodifusão pública audioüsual.

Descrição

Preencher com620/o do conteúdo audioüsual regionalda grade de programação do Sistema de
Rádio/TV da Redesat.

iRegiáo
,

Estadual

I

zO16 - 2O19

62,00

,

Unidade

Porcentagem

Sigla

o/o

Ano lPeríodo

2016 l3o Quadrimestre

Execuçáo Acumulada
.54,00

:

A meta do objetivo está sendo alcançada, considerando que a ação que compõe esta meta alcançou 100o/o
de execução da meta física programada. A Redesat conseguiu preencher com54o/o do conteúdo audioüsual

regional da grade de programação do Sistema de Rádio/TV da Redesat. Durante o exercício de 2016, foi ao
ar o novo telejornal da WE Tocantins. O Repórter Tocantins que traz a cobertura dos principais fatos que
são notícia em Palmas e no interior, além da cobertura completa das ações do Poder Executivo Estadual.
Também em 2016, a TVE Tocantins estreou os programas WE Agora, boletins de notícias que lão ao ar de
hora em hora. Desde sua estreia, foram ao ar mais de 900 boletins. Atualmente, êm raáo do quadro
reduzido de jornalistas, o TVE Agora é exibido somente no período da tarde. Apresentado pela jornalista
Betânia Sousa, diretora de Jornalismo da Redesat, o programa TVE Entreüsta estreou em agosto, trazendo
entreüstas sobre assuntos de interesse público. O programa rural Vitrine do Campo ganhou novo cenário
em 2016, e permanece na grade da programação nacional da TV Brasil, sendo exibido para todo o País. Em
2016 foram exibidos 63 programas.

Um dos destaques exibidos em 2016 pela TVE TO foi a Sabatina Eleições 2016 no intuito de auxiliar os
eleitores da capital a tirar as suas dúüdas em relação às propostas dos candidatos, como canal público e
democrático abriu espaço igual a todos os candidatos que puderam apresentar suas propostas, responder
tões dos jornalistas da teleüsão, da rádio, conüdados, da sociedade organizada e da comunidade,
.:nfim um exercício de democracia e cidadania e o Radiojornalismo da 96 FM intensificou a produção e
veiculação dos boletins 96 Agora ao longo do dia e à noite. Diariamente, o jornalismo da 96 FM
participações com informaçôes do Tocantins ao viro, em rede nacional. Na 96 FM dois novos programas
foram ao ar em 2016, com importante impacto e boa receptiüdade pelo público ouünte da Rádio 96 FM:
Amor 96 e Manda um Whats, ambos com participação atiw do ouünte na programação musical da rádio.
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TOCANTII\I§
Fundaçâo Radiodifusáo Educatiya do Estado do
Tocantins . REDESAT

Metas do Objetivo
Regionalizadas
Período: Anual de 2O16

28340 iFundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT
1153

REDESAT

lnfra estrutura Pú blica

Reestruturar e moderniar a infraestrutura física e tecnológica da Redesat.

Regiáo

a estrutura da sede Redesat e duas regionais no estado

-i,00

Ano
2016

iPeríodo

3o Quadrimestre

Estadua

I

:Execução Acumulada
0,00

A meta não está sendo alcançada. üsto que a ação que compôe esta meta não foi executada, deüdo
escassez de recursos orçamentários e fiananceiros para execução da ação de forma que contribua para
alcance do objetivo deste programa.
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Fundação Radiodifusâo Educativa do Estado do

Metas do Objetivo
Regionalizadas
Período: Anualde 2O16

Tocantins. REDESAT

28340

Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT
lnfraestrutu ra

11.53

Pú

REDESAT

blica

Oferecer sinal de W e Rádio ao cidadão.

Descriçáo

lmplantar em 100% dos municípios outorgados o Sistema Brasileiro de Teleüsão DigitalTerrestre -

SBTVD-T

, 2016

- 2019

100,00

Unidade

Porcentagem

Sigla

o/o

Ano

2016

Período

,

3o Quadrimestre

Região
Estadual

Execuçáo Acumulada

0,00

A meta não foi alcançada no exercício de 2016, üsto que a ação que compõe a esta meta não foi executada
em sua totalidade e para a implantação em L00o/o dos municípios outorgados o Sistema Brasileiro de
Teleüsão Digital, são necessárias várias etapas, desde a elaboração, apresentação e aprouação dos

projetos técnicos junto ao Ministério das Comunicações, até a aquisição de equipamentos e instalação da
estação, início da operação e licenciamento da estação junto à ANATEI- onde cada etapa possui um prazo
legal a ser cumprido, necessitando ainda de maior disponibilidade de recursos orçamentários para o
alcance desta meta nos próÍmos anos.

Foi realizada parceria com a Empresa Brasil de Comunicação - EBC do Governo Federal, onde foi viabilizado
sem ônus para a Redesat a elaboração dos projetos técnicos de engenharia para aprovação de locais e
instalação de equipamêntos em tecnologia digital para os municípios de Porto Nacional, Ponte Alta do
Tocantins, Almas, Tocantinópolis, )Gmbioá, Araguacema, Araguaçu, Araguatins, Peixe, Taguatinga e Pedro
Afonso.
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Metas do Objetivo
Regionalizadas
Período: Anual de 2O16

Fundação Radiodifusâo Educativa do Estado do
Tocantins - REDESAT

28340

Fundação Radiodifusão Educatiw do Estado do Tocantins - REDESAT

REDESAT

lnfraestrutu ra Pública
Oferecer sinal de W e Rádio ao cidadão.

ffiffi
Região

Descriçâo

Alcançar 44.60% dos municípios tocantinenses com sinal de TV.
20r.6 - 20r.9
44,60

Unidade

Porcentagem

Sigla
%

Ano
20L6

Esta

d

ua

I

Execução Acumulada

Período

3o Quadrimestre

2,L5

O alcance da meta está sendo regular, tendo em üsta que as dificuldades no alcance das metas se deram
consideravelmente pela ausência de contrato de cessão de segmento espacial, cabe ressaltar que para
retransmitir o sinal de W gerado em Palmas nas retransmissoras do interior é necessário o serviço de

segmento espacial que estara sem cobertura contratual.

O processo licitatório ns 133/2015 para contração de cessão de segmento espacial seguiu todos os
tramites legais e burocráticos, tendo três sessões licitatórias desertas e somente ao final do exercício de
2016 foi possível realizar a contratação de fornecedor por dispensa de licitação.
O Sinal da TVE Tocantins no exercício de 2016 esteve presente somente nos municípios de Palmas, Gurupi e
Araguaína, e com a transmissão e retransmissão de sinal, foi possível levar aos telespectadores conteúdos

informativos, culturais, educatir,os e de entretenimento produldos pela Rede TV Brasil e TVE Tocantins,
possibilitando ao público alvo o fomento da consciência crítica, formação cidadã e acesso a informação
pública.
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Açôes
Pêríodor Anual de

Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT
Tocantins . REDESAT

r

115 3

Produzir, diwlgar e promo\êr servrços de radiodifusão pública audioüsual.

Produzir, diwlqar e oromo\êr seMcos de radiodifusão pública audioüsual.

re

Título

Código

Priorltária

Produção ê diwlgação dê programação
audiôüsuâ I

4t26

Orç.

lnicial Àtêraçôes
141.500,00 -15.083

Autorizado Empênhado Liquidado

t26.417,O0 51.056,41

51.056,41

Orç.lnicial Alterações
26.000,00 -15.083

Autorizado

Liquldado

Empenhado

10.917,00

10.312,41

Não

Saldo
71,360,59

Pago

51.056,41

Saldo final

Pago

r.0.312,41

10.312,41

o/o EIA
40,38

o/o

Yo

o/o

ElÀ

PIL

100

94,46

604,59

?lL

100,00

Percentual dê
Aplkaçào

Orçàmento - I2n0I.6

Classificaçáo

,7i^ Yo*E v:"tL
24.722.L153 33.90.14 0100 5.000,00: -3.720,00 1.280,00; 1.279,50 7,279,50 1.279,50, 0,50 99,96 100,00 100,00
O,OO O,OO O,OO O,O0
24.72;,.]j-s3 33.90.30 OloO 5.000,00 -5.0oO,OO O,OO,

'

?4-.72.2.7153 . 33.90.3-3

oloo

s.ooo,oo_.

-s.ooo,oo

.o,oo

- ... .9190. g,qg 0,00

24.722.rLs3 33.90.36 0100 0190 5.640,00, s.pa!,00, !.010-,90,
90,00
89,70
24.722.7t53 33.90.39 0100 4.000,00, -3.910,00
24.722.LL53 33.90.47 0100
0r00i 3:5-77:00 3:577r00] 3i576196;

89,70 89,70:

98,86 100,00 100,00

24.722.t753' 33.90.14 0240

, 0240

0,00

35.000,00
33.470:00

:5.000_:00

15.000,00

1

l

33:470,00

0,00

0:00

0,00

0100

15.000,00

0,00

o:oo

0,00,

or00

0100

0100

20.000,00

1,1,5-39,00;

11.539,00

11.539100

4.461r00

5-7:69

0100

0,00

5.130,00

0,00

6.900,00

6.900,00

0,00

6.900,00

6.900,00

6.900,00

2018

2019

60

3o Quadrimestre

I

0100

oro,

Período

2

:500:00

24.722.7ts3

2016

63,72 _100,00 100,00

L2:695,00

0100

0-100

Ano

Saldo %oClA a/oLlÊ, YsPIL

22.30s,00

5.130,00

56

Aplicaçáo

o:oo

5:130rO9

20L7

100

2.305,00

0,00

l.!:?.0.5..1

yo?lL

LlÉ

100

0100l

?2:30s:00

,

0240

54

o/o

Percentual de
Pego

24.722,1153 33.90.92

2016

"

35,27

Autorizado Empenhado Liquidado
-6r530100

35.000,00

;40t000t00

24.722.t153 33.90.33 0240 : 20.000,00
24J22.L:-53 33.90.36 0240 500,00
. 24.722.1753 33.90.39 0240 20.000,00
,.

yo EtA

orçamênto - L2l2oL6

Classificaçâo

33190.30

0,30 99,66 100,00 100100

3:576,96 3,576,96, 0,04 99,99 100100 100:00

i:i:"--,"

: 24:722:!\53 i

q,oo

s.040,00 s.010100 600,00 89,36 100,00 100100-

Saldo final
final
lnicial Alteraçôes
Pago , Saldo
Altêrações: Autorizado Empenhâdo
Empenhado Liquidado
qA.tqq,oo 40.744,00 70.756,00
:115.500,00
70.756,00
40J44,00 4A.744,O0
115.500,00 o
115.500,00 qOtqq,OO

Orç,

l

LIE
100,00

Yo

62

Execuçáo
54

i

.

Unidade

:

,

r

100,00 100:00

,

0,00 100,00 100,00 100,0c

Porcentagem

sigla
Yo

% Execuçâo Estágio

100,00, Concluída

Esta ação Íoi e)ecuta com êxito, üsto que a durante o exercício de 2016 a TVE Tocantins e a Rádio 96 FM mantiveram-se firmes na missão de produàr
difundirconteúdos informati\os, culturais, educati\,os ê de entrêtenimento para fomentara consciência crítica do cidadão.

e

Para e)Gcutaras atiüdades desta ação foram utilizados 40,38% do orçamento autoriado, no entanto a bai)6 utiliaçáo do orçamento comprometeu em

partes as atiúdades propostas pelas Diretorias de Jornalismo

e

Prograrnação

e Conteúdo, mesmo assim, conseguimos atingir a meta Preüsta;

iniciatmente, deüdo aos esforços da equipe técnica dê jornalismo e próduçãó e Conteúdo que firmaram parcerias com outros órgãos do Gorerno e
outros poderes do Estado parâ reicutadão dê produtos áudioüsuais: Tribunál dê justiça: reicúlação do programa Rêpórtêr justiça, Tribunal dê contas:
reiculaião do programa Minuto rcE, Secom: reiculação dos boletins informativos da Secom Notícias do Tocantins e Zap Tocantins, Adapêc: \êiculação
do programa adapec Notícia, Seagro: \êiculaçáo do programa Resenha Agrometeorológica.

]
;

l
i

a Sabatina Eleições 2016 no intuito de auxiliar os eleitores da capital a tirar as suas dúüdas em,
relação às propostas dos candidatos, como canal público e democrático abriu espaço igual a todos os candidatos que puderam apresentar suas
propostas, iesionder questões dos jornalistas da teleüsão, da rádio, convidados, da sociedade organiada e da comunidade, enfim um exercício de
Um dos destaques exibidos em 2016 pela TVE TO foi

democracia e cidadania.

O Radiojornalismo da 96 FM intensificou a produÇáo e vêiculação dos boletins 96 Agora ao lonqo do dla e à noite. Foi vencedor do 1a Prêmio do

REOESAT

.ml
lpr.

Ministério Público Estadual, com reportagem do jornalista Marciley Dias, gerêntê de Radiojornalismo. A 96 FM também conquistou o Prêmio
Práticas em Direitos Humanos. Diariamente, o jornalismo da 96 FM tem participações com informações do Tocantins ao ú\D, em rede nacional.

Com os decretos de contingenciamento e restriçáo de gastos, as üagêns para produção dê matérias especiais e conteúdos diverslficados diminuíramÍ

significativamente, tanto pela restrição das diárias quanto pelo uso de combustível,

utiliau recursos financeiros nesta ação durante o exercício de 2016 o \êlor total de R$ 51.056,41 (cinquenta ê um mil e cinquenta ê
seis reais e quarenta e um cêntavos). Os recursos foram utiliados da seguinte forma:R$ 14.899,00 em investimento para o cenário fixo da TVE

A Redesat

Tocantins e coÀtratação de serviços de elaboração de projeto arquitetônico, R$ 3.540,00 para inscrição de 02 servidores da Gerência de Núcleo de
Produção para participarêm da Set Expo 2016, Conferência e Feira de Produtos e Serviços, diárias o \ralor de R$ 23,584,50, contratação de estagiários
R$ 5.O4O,OO e R$ 89,70 com despesas de seguro de üda obrigatório para contratação dos estagiários, R$ 3.576,96 para pagamento de ta)Gs
Condêcine - Contribuição para o Desen\olüÍnento da lndústria Cinêmatográfica Nacional que a teleúsão paga anualmente e R$ 326,25 foram utilEtlos
para o pagamento de diárias do exercício anterior.
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Açóes Temií

Período: Anual dê 2016

Fundação Radiodifusão Educativa do Estãdo do Tocantins - REDESAT
Radiodifusão Educati\ra do Estado do Tocantins - REDESAT

Prioritária
Não

lnicaal Àteraçõ€s Autorazado Empênhedo Liquidedo Pago
Saldo y"El^
749.120,00 470.627 278.493,00 238.580,30 238.580,30 , 2L7.262,89 39.972,70 85,66

oh

Orç.

lnicial Altêraçõês Autorizado Empenhado Liquidado , Pago
Saldo final
733.000,00 -567.087 165.913,00 165.912,05 165.912,05.L44.594,64 0,95

Orç.

Funcional; -.
programarrca

24:722:_tt51

.,
24.722.tL33

Êlêmênto

ronte

33:90.39

0l:00

33.90.92

Orc. -.Empênhâdo I Liquidàdo ,
tnic.;i alteraçoes Autorizadolo iiEmpenhador
660:000f00.-606:893r00

0r.00 73.000,00

39.806,00

LlÉ
100

99,99

OrÇâÍflêntc - LA2A76

Clâssiffcâçáo

Pago

53.107,00 53.106,18 5 3.106,18 37.7 88,77
rrz.ôóôó. iirsôsÉ7 rrz eos,az Lri eôi,à;

Yo

o/o

ÉlA

o/o

LIE

PIL

Yo

PIL

87,15

: Percêítual de
,
Aplicâção
satdo ,7; vsl-tl o/ôPtL
0,82 99,99 100,00
0,13 99,99 100,00

o103
Orç, lnicial

Alterações

0

0

Autorizado

Liquidado

Empenhado

0

0

Pâgo

xterasoes
,ni"iii
,flfji xteracôes

0

final

orçamênto - 1212016
-.'"- .." .., .-.-

Clâssifi.açâo

Elêmênto Fonte

Saldo

0

0

:-

Âuto-nzôdo EÍnpênhôdo
,

%EIA

o/o

LlÉ

r,rio"tili

art"oea"" Autorizado

24.722.L153 33.90.14 0240 10.000,00
0,00
,. 24:722:rlr3 33.90.30 0240
0,00
6.000,00
: 24.722.L153 33.90.39 0240
0,00 25.505,00:
120100 r,0:300r00:
,. .?.!.:7-??,1tj-?. 33:eo:47 : o24o
24.722.7L53

2016
32

Ano

2016

,

Yo

44.90.52

'

,

0240

0,00

..

10.000,00
,.,, ,,-']
6.000,00

25.505,00

Pêríodo

1:601,-25 1.601,25

8.398,75

0,00,

0,00

6:oo0ro0

o.óô_
r.0.412,00;

0,00
o,oo
I

62

Execuçáo

3

olo

EIA

./o
1

LIE

o/o

PIL

00,00 100,00

otoo 25.505r00

10.412,00: 10.412,00

8r00

0,00 100,00
2019

52

3o Quadrimestre

1.601125l

i

1o.42o,OO:

Liquidado

saldo

,

PIL

100

Aplacação

60.655,00

2018

201

42

:

u"er

Pêrcêntuâl de
Pago

Empenhado

t7á

oh

LlÉ

100

orçamênto - L2l?ol6

classificâção

.

ÉlA
64,54

o/o

PIL

87,15

,i;.

Liquidado Pago saldo

Reglstros não encontrados

{IEIE5UE
---Orç. lnicial Alteraçôês Autorizado Empenhado Liquidado
Pago
Saldo finâl
16.12 0,00
9 6.460
112.5 80,00 72.668,25 72.668,25 72.668,25 39.911,7 5

o/o

l-00

0

Sigla

.Unidadê
:

Unidade

7o

un

Execuçáo: Estágio
9,37, Atrasada e comprometida

2U.262,8i9 (duEntos e dezessete mil e duzêntos e sessenta e dois reais e oitenta e
no\E centa\,os), destes, Fl$ 112.805,87 (cento e doê mil e oitocentos e cinco reais ê oitenta e sete centa\Ds) foram para pagamentos de despesas
dos exercícios anteriorês comfornecimento de cessão de segmento espacial e aquisição de diüsores de potência para TV.

Os esforços empenhados na ação possibilitou a execução de Rg

Possibilitou a aquisição após procedirnento licitatório de um link de FM 950 MHz no valor de R$ 18.000,00 (dêaito mil reais) resolvendo um prôblema
antigo de transmissão do sinal da 96 FM do estúdio localiado na sede para a torre de transmissão localizado na Serra do La.ieado em Taquarussu e a
aquÉição de um link de TV micro-ondas para a TVE no \610r de R$ 40.000,00 (quarênta mil reais) o que proporcionou o retorno da rêalização de
rêportagens elternas no telejornalisrÍlo.
Foram adquiridos 15 de receptores de satélite do tipo simples no \êlor total de R$ 2.665,00 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais) para serem
utiliados tanto da geradora da TVE em Palmas quanto na Retransmissoras de TV - RTVS no interior.
Foi executado o \alor de R$ 27.876,60 (ünte
espacial do período de novembro

e sete mil oitocentos e setenta e seis reais e sessênta centa\os) referente a Cessão de segmento

-{r 4

E Ainda foram realizados pagamentos: de Ta)@s de Fiscaliãção de Funcionamento -TFF; Ta)c de Contribuição para o Fomento de Radiodifusão Públic
CFRP; Diárias para sêrvidores da Diretoria de Telecomunicaçáo com o objetj\o dê realizar üsita técnica para le\rantamento das condições
dâs regiônais; Manutenção correti\rd no High Power Amplifier - HPA (amplificador de atta potência) êquipamento essencial para o enüo de sinais

áudio e údeo para satélite.

A dificuldadê de êxecução das metas previstas na reÍêrida ação dê PPA sê deram considera!€lmente pela ausência de contrato de cessão de
segnrento espacial, cabe ressaltar que para retransmitir o sinal de TV gerado em Palmas nas retransmissoras do interior é necessário o serviço de

segrÍrento espacial que esta\6 sem cobertura contratual.

O processo licitatório ne L33/2015 para contração de cessão de segrnento espacial seguiu todos os tramites legais e burocráticos, tendo

licitatórias desertas e somente ao final do ercrcício de 2016 foi possível realizar a contratação de fornecedor por dispensa dê licitação.

três sessôes

Durante o pêríodo hou\êram esforços empenhados na: manutenção correti\ê ê pre\€nti\ra dos sistemas irradiantes; implantação de solução para o
controle rÍlestre possibilitando a \€iculação local de conteúdo comercial/publicitário em Araguaína e Gurupi; apoio técnico com a lnstalação de Leds,
correti\a
TVs e cabeamentos no no\o cenário do telejornalismo;
teleiornalismo; Ajustes
Aiustes técnicos na qualidade de áudio do processador Orban da 96 FM; Manutenção corre,tira
na mesa de áudio da 96 FM; Implantação de grarriação censura em Araguaína; Procêsso licitatório instaurado para aquisição de receptores de satélíte
profissionais; Visita técnica na W Brasil em Brásília e São Paulo, TV Anhánguera, estúdio de TV do Ministério Público e Tecnologia da lnformação do rcE.

f"ã,üi;;;;il;;;;;;';;'I.,.;ü;#;i;.l".üiãiãii"'j'ãpiil,'çã;';;;";;;á;;-;r"il"';à;'ü'i,p; p";ã;:i"-,;;';;;;'#.;";';;;"óÃ;;à,

i
i
i

andamênto da nresma.

Diante da iner.ecução de parte do orçarnento conforme preüsto inicialmente, foram remanejados desta ação o vâlor de R$ 470.627,00 para suprir as
demandas da Redesat com pagarnentos de dêspesas com pessoal, através da ação Manutenção de Recursos Humanos, para a Açáo de Manutenção
de Serviços de lnformática, objeti\êndo a contratação de empresa especialiada no serviço de acesso à internet, através de Link Dedicado por meio de
fibra, bem como pagamentoi de tans do Prefo Público pelo Direito de Uso de RadioÍrequência - PPDUR, emitida pela Agência Nacional de
Telecomunicaçõês - ANATEI- e taxas para publicações no D.o,U - Diáriô oficialda União,

I
,
1

;

i

As oportunidades de melhoria para que os procedimentos administrati\Ds burocráticos seiam realiados de acordo com as necessidades de;

acompanhamento ê execução da ação é o fortalêcimento com a contratação de pessoal habilitado em quantidade adequada para dar andamênto às i
com equipamentos de;
di\ersas demandas existentes nas áreas de manutenção e erpansão, a exemplo de, estruturar a oficina de mânutenção
-irradiados,
reeltruiuiãçáó i
apropriadas, reestruturação das estações retransmissoras outorgadas, rnêlhoria nos sinais
i;;i;ã; ;i;;;;"Ê
;tecnológica com aquisição de equipamêntos de radiodifusão, aquisição de material de alÍno)€rifado para manutenção correti\6 em equipamentos, ;
junto
prefeituras,
parceiros
elaboração de relatórios de i
aos
com destaquê às
!gestão e monitoramento da funcionalidade das retransmissoras
nnnitoramento, dentre outras.
i
1

I

I
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Açõês Temáticâs
Período: Anual de 2016

Fundação Radiodifusâo Educativâ do Estado do Tocantins - REDESAT
RadiodiÍusão Educati\6 do Estado do Tocantins - REDESAT

28340

lnfraestrutura Pública

1153
Reestruturar e moderniar a infraestrutura física e tecnológica da Redesat.
Reestruturar e modernizar a infraestrutura física e

da Redesat.

Título

Códi9o
3044

Prioritária

Moderniação da estrutura opêracional da

Não

Redesat

' Alteraçôes Autorizado Empenhado Liquidado
102.500,00 -1.500 101.000,00 0,00
0,00

Orç. lnicial

lnicial Alteraçõês Autorizado ' Empenhâdo
1.500,00 -1.500
0,00

Orç.

33:90.11 0-100-.
33.90.36 0100 ,
33.90.39 0100

24.722.tt53

YoÉlÀ '

Saldo

0,00

,nfltji, nrt"-eõês

.

-500,00

0,00

-500r00

0,00

500,00

-500,00

0,00

l

YOPIL

YoLIE

Pêrcentual de
Aplicação
ohLlÉ.
to/a EIA:

Auto rizado Empenhãdo Liquidado Pago ; Saldo

500,00

.s90_r09

PIL

0

Orçâmento - I,a?Al6

Elem€nto Foilte
24,722.rL53

finâl
0,00

P.go

o/o

V"LIE

Yo Ê,lA

101.000,00 0,00

0,00

iiie.

Liquadado

Classificação

24.722.tL53

Saldo

Pago

o,o0

o,oo o,0o

0r00

0100

o,0o

0,00

0.225

Orç.lnicial Alteraçôes
100.000,00 0

Autorazado Empênhado

100.000,00

Saldo final

Liquidado

Elêmento

Fonrê

44.90.51 :

0225

orç.lnicial
1.000,00

Autorizado

Altêraçõês

1.000,00

0

0,00

LIquldâdo

Empenhado
0,00

Funcional-

33.90.36 0240
20L7

2018

1

1

1

Período

3o Quadrim€stre

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Seldo

finel

,2019

Yo.elÀ

1.000,00

.tntcta
9lc:I Àteracóes Àutorizado. Empenhado
0,00
r.ooo,oo ó,ôo 1.000,00

2016

Ano

PIL
0

Pêrcêntual de

0

o/ô

LIE

PIL
0

0

"* ,T'*ptt
Paso, saldo , Ei;,
Lft'
0,00 0,00 1.000,00 0,00

Liquidado,

Unidadê
Unidade

0

Oh

Percentual de
Aplicaçáo

Orçâmênto - t2t2OL6

Elemento Fontê

24.722.L153

Pâgo

0,00

Clsssificôçâo

programátkâ

o/o

,"l"ÍIi

50.OOO,OO

44.90.52 0225 50.000,00

74.722.1L53

LlÉ
0

0

orçamênto - 12120X6

Classificâçáo

24.722.L153

o/o

Yo Ê,1^

100.000,00

0,00

0,00

o/o

ExecuÇáo

Sigla
un

Execuçáo Estágio

0,00, Não iniciada

0

A ação não foi executada, tendo em üsta a escassez orçarnentária, e consequenternente, os limites orçamentários estab€lecidos pelo Go\€rno

Estádual, necessário ao reestabelecimento do equilíbrio financeiro e orçaÍnêntário do Estado, não sendo possí\êl a e)Gcução física e financeira desta

ação.

O Orçamento preüsto inicialmentê nêsta ação, são recursos dê convênios fedêrais, os quais não foram concretizados no e)Grcício de 2016, neste

sentiào a Fredêsat segue firme no propósito de obter recursos para custear todos os projetos de moderniação da estrutura da f€desat e
parcerias para elaboração de projetos da no\ê sede desta Fundação para os próximos anos,
O

\êlor de

RS 1.500,00

foi remanejado para a atender a açâo 4226 - Manutenção de Recursos Humanos.

.\
,l r n,

i,

ft ) rffi ,?À,a\
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Diretor de Administraçào e f inancas
FundaÇão Radiodrf usão Elucahva
REDESAT
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Açôes TêrÉt
Períodor Anual de 2

Radiodifusáo Educatúa do Estado do Tocantins - REDESAT
28340

Fundação Radiodifusão Educati\a do Estado do Tocantins - REDESAT

11 53

Infraêstrutura Pública

Oferecer sinalde TV e Rádio ao cidadão.
Oferecer sinalde W e Rádio ao cidadão.

u

Título

Código

lmplantação do sistema BÍasilêiro de
Digital Terrestre - SBTVD-T

3036

Orç.lnicial Altêrâçõês
216.000,00
9.o47

Autorizedo

Empênhado

Orç.lnicial
7.000,00

Autorizado

Empenhâdo

Alteraçôês
507

225.047,00

7.507,00

12.8 37,91

Liquldado

7.506,91

;;;;;j;;;;.,;?',:i ;;;;;;;.;

Funcional-

Alteraçôes Autorizado Empenhado

Orç, lnicial

0

200.000,00

200.000,00

EIA

YOLIE

0,00

LlÉ
100

7.507100

Paso sa:do

Pago

0,00

0,00

0,00
0,00

ô,0ó

0,00

0,00
7.506'9r,

PIL

Yo

100

Percêntuâl de
Apliraçâo

0,00

l

0,00,

PIL

r.00,00

o/o

EIA
99,99

Yo

0,09

YO

100,00

5,7 0

Saldo final

Pago

Laquidado

0,00

Yo

Autorizado I Empenhado, Liquidâdo

33.90.30
33.90.33

24.722.7L53

Saldo

orçam€nto - 1212016

i 0100 3.000,00 -3.000,00,
i 0100 4.000,00, 4.000,00:
33.90.47 o10o
O,OO 7.507,00:

24.722.1L53
?4.7?2.1L53

PÍlooÍltáriâ

2r.2.209,09

7.506,91

7.506,91

Classificôsâo

programátkã

Pago
12.837,91

Liquidado

12.83 7,91

Têlêüsão

EIA

olEL!Ê, VoPlL

0,00
0,00

7.506,91 7.506,91 0,09 99,99

Saldo final

Yo

200.000,00

%uE

ÉlA

PIL

Yo

0

0

0

Percentual dê
Âplicação
Liguidado Pago
ó,óó

lnicial Alteraçôes : Autorizado Empenhado Liquidado
17.540,00 5.331,00 5.331,00
9.000,00 8.540

Orç.

Funcional-

proglamátics
24.722.Lt53
24.722,tL53

24.722.rr53

2016

Et€mênto

r

Fonte

,

mrg"tili

,,,rr,noa,

0z4o

:

o/o

o,oo 2o0.o0o,o0 o:oo
ÉlA

30,39

12.209,00

0,001

3 540,00

30 Quadrimestre

Liquidado

3,..5.1..g10O.,, 1:7-7OlO0

.2019
:o
Exêcuçáo
0

I

9.000,00 3.561,00
5.000100 0t0o

15

Período

2016

,autoÍ1rado lE:l:nhado

2018

15

Ano

art"r"çô""

33:90:14 0240 i 9.000,00
0,00
33:90:33 0240
0100 .
5.000'00 I

20L7

1

saldo finâl

Yo ô/o "/a
EIA. LIÉ, PÍL

Yo

LIE

100

Pfi-

o/o

r.00

oÍçamênto . 12n016

cla§sificâçào
:

Pago

5.331,00

§âldo

Paso

I

l;,

sardo:

xve xey

.

3.561,00 3.561,00 5.439,00 ,39,56: 100,00 100,00

0,00:

:1770,00

o,oo

1.770,00

Unidãdê
Unidade

5.000,00

0,00

1.770,00,50,00 i 100,00 100,00

Sigla
un

% Exêcuçáo Estágio
0,00 Atrasada e comprometida

Com o objetivo de alcançar a ÍrEta preüsta na ação, uma série de atiüdades foram desen\olüdas mesmo frente ao cenário de dií]culdade
orçamentária. Para tal foi autuado o píocesso licitatório para implantaçáo da TV Digital êm Palmas 1r etapa sob o no 2016/28340/000060, com üstas a
cumprir o no\ô praa concedido e estabelecido pelo Ministério das Comunicações contido no OfÍcio na 3350/2016/SE|-MC e Nota Técnica nq
2227l2Ol6lSEl-MC emitidos em 16 de março de 2016, que êz referência ao praã de 06 reses para início da operação da TV Digital em Palmas- Pâra a
licitação, optou-se pela modalidade Rêgistro de Preço, moti\rado pela ausência de saldo orçamentário suficiente na referida ação de PPA. O referido
processo foi encaminhôdo para autoriãção do Grupo Gestor porforça de decreto ügente à época, porém, não entrou na pauta de discursões,
Cabe obsenârque a inexecução da totalidade do \êlor, se de\,e ao fato da preüsão de R$ 200.000,00 (duEntos mil reais) serfonte 0225 recursos de
convênios fedêrais, que não foi possílel celêbrar no exercício de 2016.
Para

a implantação da TV Digital em Palmas e nas trinta cidades onde a Redesat possui retransmissoras de TV - RtVs, são nêcessánas várias
a elaboração, apresentação e apro\Éção dos projetos técnicos junto ao Ministério das Comunicações, até a aquisição de

atMdades, desde

equipamentos e instalação dà estação, início da opêração e licenciamênto da estação junto à ANATEL, onde cada atiüdade possuem um
serem cumpridos. Para isso, é preciso realiar in\iestimentos no valor aproximado de R$ 10 milhões de reais.

praas a

;

i

tÍtruE§At
Ft.
Atra\€s de parceriâ com a Empresa Brasil de Comunicação

-

EBC

do Governo Federal. foi üabiliado sem ônus para a Redesat a elaboração

7

projetos técnicos de engenharia para apro\êção dê locais e instalação de equipamentos em tecnologia digital para os municípios de Porto
Pônte Alta do Tôcantins, Almas, Tocantinópolis, /ombioá, Araguacema, Araguaçu, Araguatins, Peixê, Taguatinga ê Pedro Afonso.

e São Paulo que
utiliamatecnologiâdigital, participaçãoemeventodetecnologia,ta)@sdeAnotaçãodeResponsabilidadeTécnica-ARTdosprojetosdelnstalaçôes
de Retransmissores de TV Digital e inscrição de um técnico na Conferência Expo Set que tem como objeti\os conhecer as inowções técnicas, as
Foram in\restidos o valor total R$ L2,837,9L, com despesas de diárias, onde foram üsitadas as estruturas da TV Brasil em Brasília
regulações e os no\os produtos do mercado audioüsual, cobrindo toda a cadeia de produção, desde a criação até a distribuição.

A5 opoÊunidades de melhoria para que os procedimentos administrati\os burocráticos sejam realizados de acordo com as necessidades de

acompanhamento ê e)ccução da ação é o Íortalêcimento com a contratação de pessoal habilitado êm quantidade adequada para dar andamento às
di\ersas demandas existentes, à e)emplo de, elaboração de projetos para captação de recursos fedêrais, emissáo de laudos para licenciamento.iunto
a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL elaboração de termos de refêrência e projeto básico para procedimentos licitatórios, úsitas aos
municípios para realizardiagnósticos e parcerias para facilitaro alcance das metas, dentre outras.

*il--,
RogáÍio RodÍiÉÚos de C. FÍança
Diretor de Ielecorulnicaçáo e
üíormática - Mat.: 33lR
fund.

Mid[frsão Etucrti\a-RtD[SAl

sê
t),\

Gorcíno do

$ã&rocANilN§

Açõês dê Gestáo Financeira
PerÍodo: Ànual de 2O15

Fundaçào Radircdifusáo Educâtiya do Estado do Tocantins - REDESÂT
2

Fundação Radiodifusão Educati\rd do Estado do Tocantins - REDESAT

8340

Manutenção da Fundação Radlofusão Educati\rà

l.139

6024

I

Orç. lnicial

Altêraçóes
21.955

' Autorizado Empenhado
51.955,00 51.954.36

Llquldâdo

Autorizado Empenhado
51.955,00 51.954,36

Liquidado

51.954,36

5r..954,36

prog^ramiiticâ
,

s.ldo

Pego

51.954,36

'**õioo
Pago

s1.954,36

%É,t^
99,99

0,64

ffnal
0,64

Sâldo

5.653,92

P.ríodo

o/o

Yo

99,99

PIL

100

Pêrcentual dê
Aplicaçâo

, S.OSg,gz 5.653,92

r
20 16

LE
100

loÊlA

":'-1:"'i:.:.::.jTliih111-llo:ll"o'
16:301t00: 46:301100 46:30034: 46:300144 46,300'44.
5.654,00] 5.654.00

PIL

100,00

Pauo.sardo, % E'ta.

tslemento tsontê

28.845.1139

Ano

o/o

vr*-r,r§.,re - L.t*e*s

Classificõçâo
Funcionâl-

Contribuição para o programa de formação de patrimônio do seruidor público -

0t56

0,08

Yo'*

.':'l!,

es,ee 100,,00, -{-Q-9-,QQ
.9"9.:.9...-s-.. -1-0-0,9

;

9, --]-9-9.:9-*

EstáEio

3o Quadrimestre

Co

ncluÍda

A ação foi realiada com êxito, tendo sido executado o montante de R$ 51.954,36 (cinquenta e um mil, no\êcentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis
centa\os), correspondendo a 99,99% do \êlor autoriado, sendo que deste montante, o \êlor dê R$ 5.653,92 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e
no\renta ê dois centa\Ds), são despesas do exercício anterior referente aos meses de Deambro e Décimo Terceiro Salário de 2015.

preüsto iniciôlmente náo foi suficiente para cobrir as despesas do exercício de 2016, necessitando de suplementação no rralor de
(ünte e um mil. novecêntos e cínquenta e cinco reais), o gual foi feito remanejado de outras ações da Redesat.

O orçamento

Cabe ressaltar que estê pagamento é referente ao recolhirnento de Contribuiçáo Social
2 001.

-

PASEP,

Rg 2L.955,00

preüsto na Medida proüsória ne 2.158-35, de 24 de agosto de

REDESAT

@rotffifr*s

Açôes dê

Pêríodo: Anual dê 2016

Fundaçáo Radiodifusáo Educativa do Estado do Totantlns - REDESAT
Fundação Radiodifusâo Educati\E do Estado do Tocantins - REDESAT

28340

Manutenção da Fundação Radiofusão Educativa

1139

:

Orç. lniclal

Llquidâdo

Empenhâdo

Altêrâções

5.814.192,80

5.814.192,79

lniclal , Altêraçôes Autorizâdo
3.734.051.00 2.L20.920 5.854.971,00

Empênhado

i Llquid.do

Orç.

5.814.192,80

I or(. lnicial

YoPIL
91,38

100,00

yrÊ,ta
99,30

Saldo llnal

Pago

40.778,20

5.313.353,01

o/o

LIE

99,99

9100
01.00

63.000100. 441700100 107:700:00

s0.000,00 100.000,0-0
10.000,00 : 638.000,00

24-t22.1r39 31.90.09,0100 i

24.122.L139 31.90.05 0100
Zq.tZZ.ttls , gl.Sr.gZ I OrOO

1.OOO,OO

1.000,00

10.OOo,Oo Oa.OOo,OO
Pêríodo

Ano

)

I

,9,:' ynve, yo*tL

l

107:699166 107:660166

149.509,87 149.509,87

96,23:

lslr02 96j28 100,00,

755.712,60
149.509,87

58_,50;

39.34 99,96 100,00 100,00

107.660,66
i

o,0O:

0,00,

0,00

0,00

0,00:

0,00

74.000,00, 73.890,39l 73.890,39' 73.890,39 109,61 99,85 100,00

3o Quadrimestre

2016

PIL
91,38

a/o

645.658,01

-1.OOO,O0] 0,00i

r

I

1

:
J

Pârcentual dê

1.858.481,00 i 1.842.184,59 : 1.842.184,59
266.144,98 266.L44,98

0100

24.r22.].L39 3r..90.13 0100 I 500.000,00
24.122.7t39 31.90.11 0100 i 1.632.051,00

;;

99,30

ol(x)

Alt€raçóês , Autorirâdo iEmpê$lrado: Liguidadô

0100

24.r22.Lr39 31.90.96 0100
J_a-_l-?-?:1139 .., -3-1:-e_9:e4 "

%UE

%C,IA

40.774,20

I

Orçamêntí, - X2/2016

ElemÊnte Fonte

24.!22.1139 31.90.92

5.313.353,01

i 5.8L4.792,79

clâs5ificâçáo

24.122.7139 31.90.04
24.122.1139 i 31.91.13 I

saldo

Pago

2.L20.920

3.734.051,00

Manutenção de Recursos Humanos

,

100,00i

Estágio

Concluída

Estâ ação foi executada com êxito, com execução de 90,74% do yalor autorizãdo, Foram apropriados p-agârEnto§ das servidores e encargos sociais da
Fundaçâo Redesat,'referente a 113 servidores, jendo: 24 efeti\os sem comissão, L4 comissionados, 05 efeti\r'oslcomissionados/FCA, 67 contratados, 02 são
requisitados e 01 desligado, considerando o quantitativo do mês de deêmbro/2016.
ício de ?016 foram pagos o rnontante no \ralor de R$ 5,313,353,01, destes, R$ 713.816,68 foram destinados para Pagamerúos de despesas do
ântêriorpara regulariaião da folha de pôgaínento üa oficio Deêmbro/2015, 13'Salário, INSS, Plansaúde, IGEPREVe consignôções.
rêssattar que o orçamento preüsto para o exercício de 2016 foi abaixo da real necessidade, não se trata, portanto, de aumento do quadro de pessoâ1,
apenas na ífftnutenção dos servidoies em atiúdade. Hou\,e umâ suplernentaçáo através da Secretaria do Planejamento no vdlor de R$ 1.496.000,00,
às transposiçôes no lalor de R$ 624.920,00, totalizando R$ 2.120.920,00, para atender esta ação.
rnedidas de reduçáo e controle das despesas de pessoal, preconi2adas pêlo Decreto ne 5,532, de 27 de novembro de 2016, a
redsziu êm sêu quâdno dê fessoal no mês de norrêmbro dê 2016 o total de 24 catgos, em comissão, contrêtos tempôrários e dêsignados

lo ainda as

o exercício de funções gratificadas.
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Manutenção da Fundação Radiofusão Educativa
Coordenação e

lnicial Alterações
531.106,00 320.362

orç.

Autorizado Empenhado
851.468,00 840.759,37

-

Liquidado
59,37

a40.7

Pago

840.7 59,37

Administrativos Gerais da Redesat

Ma

saldo

ô/o

10.708,63

o/o

EIA

94,7 4

1

LlÉ

o/o

PIL

tootoo----,,-

00,00

oroo

lnlcial Àteraçóes
302.846,00 520.362

Autorlzado Empênhado
823.208,00 823.197,51

Orç.

Llquldado

823.197,5

1

sãldo ílnal
Pago
823.197,51 L0,49

,'

%PIL

ÉlA
99,99

Yo

100

Percêntual dê
classifi(açáo
orçamênto. l2f2o16
a'licaçàc
Funciônêro/sÊta oaL!É ?tL
Pago
§aldo
Liquidado
Elemênto Fonts
nterasaes
autoriz8do
Empenhada,
,nL!|i
I il&;';rüna
24.t22.Lr39 33.90.08 0100 866,00 900,00 1.766,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00, 6,00 99,66 100,00 100,00
24.]-22.Lr39 33.90.92 0100 107.000,00 57.570,00 164.570,00 L64.569,47 L64.569,47 t64.569,47 0,53 99,99 100,00 100,00
|
24.r22.LL3g 33.90.49 oloo 2.OOO,OO 388,00 2.388,00 2.387,70 2.387,70 23A7,70 O,3o 99,98 1oO,OO 1oO,OO
24.].22.L].39 33.90.47 0100
0,00 1.993,00 1.993,00 1.992,36 1.992,36 1.992,36 0,64 99,96 100,00 100,00
24JI22.1139 33.90.46 oloo 30.000,00 -7.755,00 22.245,00 22.245,00 22.245,00 22.245,00 0,00 1o0,OO 100,00 10o,OO
24.t22.1L39 33.90.39 0100 109.980,00 446.447,00 556.427,00 556.426.22 556.426,22 s56.426,22 0,78 99,99 1.00,00 100,00
24.!22.).139 33.90.36 0100 1.000,00 3.539,00 4.539,00 4.538,40 4.538,40 4.538,40 0,60 99,98 100,00 100,00
24,-L22.Lt39 33.90.33 OLOo 1O.OOO,OO 14.215,00 24.215,00 24.214,7L 24.2t4,71 24.214,71 O,2g 99,99 1OO,OO 1OO,OO
1
24.122.LL39 33.90.30 O10O 37.OOO,0O -24.143,00 12.857,00 12:856,35 12.856,35 12.8s6,3s, 0,65 99,99 100,00 1O0,00
24.:-22.L!39 33.90.14 oLOO 5.OOO,OO -1.033,00 3.967,00 3.966,75 3,966,75 3.966,75 0,25 99,99 10o,OO 1oO,OO
24.L22.L119 33.90.93 0100
0,00 28.241,00 28.24L,00 28.24A,55 2A.240,s5 28.240,s5 0,45 99,99 100,00 100,00
024l)

Orç. lnicial
228.260,00

Alteraçóes
-200.000

Autorizado Empênhado Llquidado

28.260,00 17.561,86

17.561,86

Funclonal-

t,
'
:
:
:

Elêmento Fonte

prograsátkâ

I

24t221t3g
24.t22.LL39
24.722.LL39

24.r22.LL39
?4.L22.LL39
24.L22.L139

33.90.14
33.90.30
33.90.33
33.90.39
33.90.41
33.90.47

anerasaes Âutorlzado Empenhado

0240

,.Lfjl
10.000,00 0,00 10.000,00
8.000,00
0,00 8.000,00
0,00
5.000,00 -5.000,00

0240

205.020,00 -195.000,00 10.020,00

0240

120,00

0240

0240

0240

120,00
120,00

0,00
0,00

PêrÍodo

Ano

2016

YoÉlA

120,00

o/o

OÂ

LIE
100

62,t4

?fu

100

Pêrtêntual dê

Orçâmênto - 12/2416

clâssificâçáo

:

Pago
saldo final
17.561,86 10.698,14

Apl!caçâo.-..

Llquldado

Pago

Saldo %E/A o/oLfi

.. -

.qo.P-!L

8.159,25 8.1s9,2s
2.196,35 2.196,35

2.196,35 5.803,65 27,45 100,00 100,00

7.206,26 7.?06,26

7.206,26 2.8L3,74 71,91 1oO,OO. 10o,OO

0,00

8.159,25 1.840,75 81,59 100,00 1.00,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

120,00
120,00

0,00
0,00

Estágio

Concluída

:A ação foi e)€cutada com êxito, tendo em üsta que sua execuçáo foi equi\alente 98.74oÀdo ralor autorizado, contribuindo para o alcance dos objeti\osl
estábelecidos para o órgão, bem como as principais despesai realizadas, sendo assim, a finalidade dessa ação é contribuir para a manutençáo e
:aperfeiçoamento das atiüdades e serviços relacionados à administração geral, agregando as despesas de naturea administrati\â que não puderam serr

apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: üagens e locomoção (aquisiçáo de passagens, pagamento de diárias e afins) para atender as necessidades :
desta Fundação no Valor total de Rg 36.340,71; aquisição e guarda de material de consumo no valor total de R$ 15,052,70; prestação de seruiços - pessoa i
j
iurídica (águà, enêrgia elétrica, correios, telefonia fbc, vale transporte e manutênçáo de condicionadores de ar e afins) no valor total de R$ 565.624,84;
ibespesaslom auxflIos natalidade, tÍansporte, alimentaçâo e traÀsporte estagiáriô no \êlor total de R$ 26.392,70; despesas com contribuição de |NSS,j
:pesioa física refêrente locação de lmówl no Valor de-R$ 4.538,4'0. Despesãs com e:<ercício anterior e reconhecimento de dÍüda no valor total de R$,
I igZ.AfO,OZ, totaliando um dispêndio de Rg 840.759,37. É importante salientar que na ação estão inseridas todas as despesas para manutenção

;

i

administrati\/aebomfuncionamentodostrabalhosdestaFundação

: Foi suplementado pela Secretaria do Planejamento e Orçarnento o \Êlor de R$ 580.400,00 (quinhentos e oitenta mil e quatrocentos reais), para atender a esta :
: ação éom despesas de energia e aluguel <jo exercício de 2014, E deüdo a ausência de recursos financeiros para quitação da dMda total com aluguel de 2014;

I

e'inexecução àe alguns procãssos administrativcs, foram transferidos os saldos não utiliados para as açóes 4226,- Manutenção de Recursos Humanos e 4257
R$ 320.362,00 (treêntos e vinte mil e trezentos e
sessenta e dois reais).

- Manutenção de sêrviços de transportes, cuias alteraçôes no orçamento Íoi finalizado êm 2016, no valor de
: Cabe

mencionar quê foi instaurado processos referente a aquisição de materiais de e&ediente, porém náo houve aprovação pelo Grupo Gestor dê Controle e

:EficiênciadoGastoPúblico,deüdoasmedidasdecontençãodegastos.

Port n0.06u20í5

i

:
:
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Manutençâo de Serviços de lnformática

Pago

Orç.lnicial Alteraçôes
133.400,00 138.295

122.500,46

voH^

saldo

142.604,54

PÍL

97,65

47,51

o100

Orç.lnicial Alteraçôes
28.400,00
43.29s

Âutorlzado : Empenhado
71.695,00 71.691,00

i
i

Llquldedo

68.046,81

Funcional-

^

elÀ

99,99

33.90.92

Yo

OÂPIL

LlÉ,

95,67

94,91

Per€entuâ I dê

Aplicaçào

Orc.

24.126.1139 33.90.47 0100
24.126.LL39

Yo

i

Orçãmênto - 12120L6

ClassificãÇãa

,^

Pago
sàldo ltnal
65.101,00 4,00

0,00

291,00

291,00

i

9.344,00 L7,744,00

0100

-

?90,381 0,42

290,58

99,99 100,00 t 100,00

L7.743,24'

0240

lnicial Alteraçôês Autorizado Empênhado Liquidado
105.000,00 95.000
200.000.00 57.399,46 57.399,46

Orç.

Pago
57.399,46

final .
L42.600,54

Saldo

"Y"êIA
25,69

%W
1oO

:

Êremênto Fontê *lr:lrii-^*'1nu;'-o,13.o.o4**o:,:I::t-o:*-j"n-"
llir'llliJ;*.
*-,:-. $
24.126.1139 33.90.30 . 0240 ,
, 9.300,00 19.300,00 1.219,90 1.219,90
18.080,10 6,32
10.000,00

1.219,90,

YoPIL
1oO

u.u1 'aey
100.00 :100,00 :'

24.126.1139 33.90.36 ^0-210 15.000,00 .. . .. 0,00 15.000,00 7.200,00 _7.200,00 2.200:00- 7.800,00 48,00 Loo,oo
24.126.rL39 33.90.39 o240 Bo.ooo,oo 44.100,00 124.100,00' c8.929,56 48.979,56 48.979.56 15.t20,44 39,46 1oo.oo

24.1 26.1 139

44.90.32

0240

Ano

0,00: 41.600,00
Pêríodo

20 16

3o QuadriÍnestre

4:..600,00

0,oo

o,oo

1o0,oo
1oo,oo

o,oo 41.600.00 o,oo

,Estágio

Concluída

A ação fui executôda parcialmente, atingindo 45,o8o/o do \Íalor autorizado, côntribuindo para ínanutênção e aperÍêiçoâmênto das atiüdades de informática que
prestam suporte direto às atiüdades fins da Redesat. quais sejam as operaçôes técnkas dos equipamentos de Rádio e Televisão,
I Foram

utiliados recursos desta ação o valor total de Rg 122.500,46 (cento e vinte e dois rúl e quinhentos reais e quarentô e seis centavos), para despesas

]que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais corno: outsourcing de impressão (R$ 48.979,56), serviços dê internet dedicadà
j{6.7L8,66), aquisição de memórias e processador para manutenção do equipanEnto de exjbição da Fledesat (R$ 1.219,90}, contratação de estagiário
,ta9 iário.
-939,10).

(R$
(R$

Foram pagas despesas do e)ercício anterior no valor de Rg ].7.743,24, referente a outsourcing de impressào, seruiços de internet e contratação de

iAs atiüdades da Gerência de Tecnologla da lnforrnação este!,Íê focada na pre\ênção dos equipamentos existentes sendo realiados 78 intervenções nos

i

equipamentos, üsando a manutenção dos nresmos, pára o reforço no at€ndimento aâs usuárioi e'devido a redução de custos operacionais e à maior demanda

ide profissionais na área de Tecnologia da

lnforrnação.

,

i
i

i Côbe rêssaltar que sua bairo execução se deu ao Fato

da não aprorcção pelo Grupo Gestor de Controle e Eficiência do Gasto Público, despesas que seriam;
alocadas nesta açáo com materiah de consumo e permanente júntamente com seiüços de redes estruturadas, essenciais à continuidade das atiüdades de i
i inÍormática, deüdo as medidas de contenção de gadtos.

,

/
I

AndrÉ Luiz dé Aráúio

Geredsde InÍorrÉticã
Ír&(rÍcuta: l2S258S.s
fund. &diodit úo tdncativlRtlsAl
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:1139

Radiofusão Educativa

t 4257

Manutenção de Serviços de Transporte

Orç.lnicial Altêrôçôês
187.320,00 -46.969

Autorlzado

Empênhàdo

Liquldado
94.303,75

lnicial Àtêrações
162.200,00 -46.969

Autorlzado

Empênhado

Llquldado

140.351,00

95.765,42

11s.231,00

95.765,42

94.303,75

Funcionalprogrãmáticà
24.L22.Lt39

Elemento Fonte

24.122.L739

0100

33.90.30
33.90.39
33.90.47
33.90.92

Or§.lnirial Altêraçóês
25.120,00
0

o/o

o/o

PIL

100,0 0

Pago

94.30 3,7 5

olo

Saldo frnal
19.465,58

8

Éla

o/o

0100
0100
0100

PIL

100

3,10

Percêntual de
Aplicaçáô

Pago
Saldo o/o ÉlA "/o LlÉ. o/o PIL
,nl"r,ji a*erasoes Autorhado Empenhado Llquldado
46.663,16 45.20t.4g 45.20L,49 1,9.464,84 70,56 96,86 100,00
30.200,00 35.928,00 66.128,00
0.00 100,00 100,00 100,00
40.000,00 -39.500,00 500,00
500,00 500,00 500.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,74 99,99 100,00 100,00
48.602,26 48.602,26 4A.602,26
92.000,00 -43.397,00 48.603,00
O2ru}-

Âutorizado Empenhado
25.r.20,00
0,00

Liquidado
0,00

clãsiificâção
prosrâmáticâ
24.t22,Lt39

LIE
98,47

YoHÀ
68,23

OÍçamêntô - 122016

Classifacâção

Funcional-

Saldo
44.585,58

oloo

Orç.

24.t22.L139
24.L22.t739

PaEo
94.303,75

Etemento

33.90.30

Pago
0.00

final
25.120,00

Saldo

YoÊlA

Yo

0

LlÉ
00

Pêríodo

3o Quadrimestre

PIL

Percêotuâl dê
Apllcaçáô

Orçamonto - 12/2016

Fonte .-9-lI1
rntcta aneraçoes
0240 25.000,00 0,00

o/o

Autorizado. Empênhado liquidado

25.OOO,OO O,OO

Pago

O,OO

53ldo

YoÉ,lA YoLlÉ. Yo?lL

O,OO 25.OOO,OO

0,00

Estágio
Co
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ri

A ação foi executada com êxito, contribuiu significati\ramente para o desempenho das atiüdadês fins desta Fundação. Maior parte de sua execução foi para
custear despesas com combustÍvel fornecido pela Garagem Central do Go\êrno, despesas que foi utilizada para transporte de servidores durante as realizações
oe mâtérias,
mâteflas, cobêrturas
coDêfturas jornalísitcas.
de
forma enctente
eficiente e economca,
econôrÍDca.
ror executado
executaoo 67,19%
b/,I9Y6 com base
Dase no orçamento autonaoo,
autoriado, oe
de toÍTna
Jornals|tcas, Foi

:

Vale mencionar que foi proüdenciado autuação do processo ne 2OL6E€34rcOOO7 para manutenção de veÍculos desta Fundação e em âtendimento ao Decreto

:

I ne 5.5322016 quê estabelece medidas de redução e controle dos gastos públicos, bem como ô dificuldade das empresas no enüo das cotações, o referido
iprocessoencontra.5enaÍaseinternadelicitaçãoparapro5seguirnento,
1processoencontra.5enaÍaseinternadelicitaçãoparapro5seguirnento,

,AA

frota de \r'eiculos da Redesat contêmpla os seguintes quantitati\Ds: Cessão de usô - total de 11 \êiculos, sendo o9 veiculos passeio (UNmNS) e

ffi1ffítl"

t$iã;":ãT$r$"

O2 \êículos

,

i

,

,6&
#-i*

§ecreloria do
Ploneinmenio e Orçomento
Praça dos Girassóis, Palmas-T0

-

st§ ?0§â1{Tlil§

W

GOVtINO §O

CE?:77A01-002 | +55 63 32L2-44A6 | www.seplan.to.gov.br

sGD 2017h3419t000441
Ofício Circular no 112017|GABSEC
Palmas,

10

de fevereiro de 2017.

Aos Gestores dos Órgãos do Poder Executivo do Estado do Tocantins.
Assunto: Nota Técnica Explicativa.

Senhor Gestor,

Encaminho, para análise e providências, Nota Técnica Explicativa com
informações relaüvas às Metas Físicas das Ações Orçamentárias do ano de

20í6.
Atenciosamente,
DAVID SIFFERT TORRES
Secretário do Planejamento e Orçamento

ffi#m

Proneiomento:ffiTxi:

NOTA EXPLICATIVA

lffi
NO

@vERNo

Ix--EDESltT

Do

T0GAilTt1{S

Irt-

sGD 2017t13019/000349

1I2O17IGABSEC

Justifico, junto aos Orgãos de Controle lnterno e Externo, que, devido falha

técnica quando da transferência dos dados físicos das metas de algumas Ações
Planejamento e Orçamento

-

do Poder

Executivo,

do Sistema Unificado

UNI para a Lei Orçamentária Anual

exercício de 2016, ocorreram divergências no quantitativo,

e

-

de

LOA, relativos ao

somente no início do

exercício de 2017 tal divergência foi observada por este Orgão, não sendo possível
republicar a LOA com as devidas correções, de forma a compatibilizar os dados físicos

com as metas das Ações Temáticas, registrados no UNI

e

planejados pelos

Orgãos/entidades.

Assim, considerando que os dados físicos das ações temáticas,
registrados no Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária, gera o
Relatório de Gestão da Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas, são
oriundos do Sistema UNl, tais incorreções também ocorreram na LOA.
No entanto, tendo em vista que a execução dos dados físicos das ações
temáticas, no decorrer do exercício, ocorreu com base nos dados registrados no Sistema

de Acompanhamento da Execução Orçamentária e no UNl, e que estão em
conformidade com os registrados pelos Órgãos/entidades, o Relatório de Gestão da
Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas deve se ater a estes e não
aos da LOA.

Atenciosamente,

s/,l,,

DAVID SIFFERT TORRES
Secretário do Planejamento e Orçamento

>-//'-7-,-,4
- -Z*
Romildo Leite Dias
'/\'?4r

Diretor de Planejamento

Secreiono do Plonejomenlo e Orçomenlo, Proço dos Girossóis

Tel,: +55 ó3

-

Plono Diretor Norle

-

s/n - Polmss

3212-4406 http:l/www.to.gov.brlsePlon - seplongb@seplon.lo.gov.br

- TG

CEP

-

I

§tur

Assunto: Metas físicas das ações orçamentárias do ano de 2016.

Temáticas dos Orgãos/Entidades

§9

77.O01-0O2

d'#§âr@ffi
5.7

RESULTADoS

AVALTAÇÃo

Do

l@

TOGAITTIN§

AcoMpANHAMENTo, FIScALrzaÇÃo

E

oos PRoJEToS

No exercício de 2016 não houve implementação de projetos.

5.8

TRANsrenÊncns

DE REcuRSos

Não houve nenhuma transferência de recursos a título de convênios
concedidos e/ou recebidos, assim como, nenhum outro tipo congênere a entes
públicos e nem privado.
5.9 CONSTDERAçÕES FTNATS

O presente relatório de gestão tem como objetivo apresentar

com

clareza e transparência a prestação de contas do gestor público referente ao

exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Fica claro, através do mesmo, o
grau de aferição quanto à eficiência, eficácia e efetividade atingidas em relação
ao pretendido.

Por conseguinte, na análise das ações do programa de governo
explorado por esta Unidade Orçamentária no decorrer do exercício, evidencia-

se com clareza e transparência o resultado dos trabalhos desenvolvidos por
esta Fundação com base no Plano Plurianual - PPA, em consonância com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anual

^*

- LDO, bem como, com a Lei Orçamentária

- LOA, sem olvidar as demais legislações que consubstanciam

tal

execução.

Destacamos ainda que o nível de execução da Unidade Orçamentária

da Fundação Redesat no que tange ao programa finalístico e açÕes de gestão
no exercício de 2016 atingiu o percentual de execução de 91 ,560/o,levando em
consideração as dificuldades encontradas ao longo do exercício, o que reflete o

comprometimento

da entidade com a consecução de objetivos e

estabelecidos para

o período. Esse índice

metas

melhora ainda mais quando se

analisa apenas nível de execução dos recursos do Tesouro do Estado,
alcançando 99,14o/o de efetivação. Nesse sentido, como podemos observar, a
Fundação Redesat, em 2016 executou suas ações conforme diretrizes de
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política definidas pelo Governo do Estado, alcançando assim os objetivos
elencados em sua lei de criação, ou seja: produzir

e difundir

programação

educativa, científica, artística, cultural, esportiva, social, informativa, de
cidadania

e de entretenimento no âmbito estadual,

visando

a integração

informativa, cultural, educativa, econômica, social e administrativa do Estado,

bem como desenvolver outras ações

e atividades compatíveis com a sua

finalidade no exercício de 2016.

GAB!NETE

DA

PRESIDÊNCIA

DA

FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO

EDUCATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS REDESAT, em Palmas, capital do
Estado, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017 .

Maria Valéria Miranda Kurovski
Presidente
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