Relatório Ações Orçamentárias Tematicas
UNIDADE ORÇAMENARIA: 34430 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TO - ADAPEC

Ação: 3018-Ediﬁcação dos prédios das unidades de serviços da ADAPEC
Construção, reforma, ampliação, desapropriação e indenização visando a estruturação das unidades de serviços da Adapec e a
melhoria no atendimento ao produtor.

Ação: 4066-Fortalecimento das atividades de ﬁscalização e inspeção agrícola
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 de
veriﬁcação/detecção de pragas nas áreas de importância econômica no Estado. Promoção e participação de reuniões e visitas
técnicas, realização de todas as aquisições (bens de consumo, serviços e investimentos) para a manutenção e fortalecimento dos
serviços de ﬁscalização e inspeção agrícola.

Ação: 4067-Fortalecimento das atividades de ﬁscalização, inspeção e vigilância na pecuária
Fortalecimento das ﬁscalizações e inspeções realizadas em indústrias de produtos e subprodutos de origem animal; vigilâncias
epidemiológicas realizadas nas propriedades rurais visando o controle e/ou erradicação das doenças dos animais de produção; e
ﬁscalização do comércio de insumos, eventos e do trânsito de animais, produtos e subprodutos; o combate ao comércio irregular
de bovinos, dos produtos e subprodutos de origem animal e produtos veterinários. Garantindo a oferta de produtos dentro dos
padrões de sanidade e sua comercialização com a qualidade necessária para o consumo ﬁnal, prevenindo, controlando e/ou
erradicando enfermidades infecto contagiosas, carenciais e parasitárias do rebanho. Promoção e participação de reuniões e
visitas técnicas, realização de todas as aquisições (bens de consumo, serviços e investimentos) para a manutenção e
fortalecimento dos serviços de ﬁscalização, inspeção e controle das doenças.

Ação: 4171-Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD
Ressarcimento ao Fiscal Agropecuário e Inspetor Agropecuário em atividade de Defesa Agropecuária, a título de indenização com
despesas decorrentes do exercício das funções relativas às atribuições da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Tocantins.

Ação: 4277-Fortalecimento do Sistema Uniﬁcado de Atenção à Sanidade Agropecuária
Fortalecimento das atividades de sanidade agropecuária, ou seja, o controle de atividades de saúde, sanidade, inspeção,
ﬁscalização, educação, vigilância de animais, vegetais, insumos e produtos de origem animal e vegetal. Promoção e participação
de reuniões e visitas técnicas, realizações de capacitações, realização de todas as aquisições (bens de consumo, serviços e
investimentos) para garantir a vigilância e a ﬁscalização da defesa sanitária vegetal; vigilância e a ﬁscalização da defesa sanitária
animal; inspeção e classiﬁcação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico;
inspeção e classiﬁcação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e ﬁscalização
dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 20610 - AGÊNCIA DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONF., INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO
ESTADO DO TO - AEM

Ação: 3078-Construção da sede da AEM - TO
Construção de um prédio que contemple os setores administrativos da Agência e os laboratórios de análises de produtos das
grandes massas e de pequenas massas; bem como laboratórios de medidores de energia elétrica e de água, laboratórios de
produtos pré medidos e posto de ensaio de cronotacógrafo, espaço para atendimento ao público interno e externo.

Ação: 4296-Fiscalização Metrológica e Avaliação da Conformidade de Produtos
Fiscalização de instrumentos metrológicos, tais como balanças, bombas medidoras de combustíveis, taxímetros, hidrômetros,
medidores de energia elétrica, esﬁgmomanômetro, cronotacógrafos, entre outros, bem como produtos com certiﬁcação
compulsória e voluntária, e produtos etiquetados e regulamentados pelo INMETRO.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 10880 - AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO

UNIDADE ORÇAMENARIA: 26810 - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ação: 1032-Criação,construção e aparelhamento do Centro de Tecnologia
Elaboração e implantação do Plano Diretor de Informática em conformidade com as melhores práticas COBIT, ITIL, PMBOOK e
Instrução Normativa 04/2010 convergindo para o alinhamento estratégico dos objetivos especíﬁcos da área de tecnologia de
informação aos objetivos de negócio do Estado. Neste plano primaremos por ambientes uniﬁcados e virtualizados que podem ser
gerenciados de forma abrangente e consistente, em uma ampla variedade de cenários.

Ação: 1051-Implantação do Processo Administrativo Eletrônico – PAE
Implantar o processo administrativo eletrônico no âmbito do poder executivo do Estado do Tocantins, o que possibilitará a
tramitação totalmente eletrônica dos processos e documentos, permitindo maior agilidade na distribuição, processamento e
resposta de qualquer tipo de recurso, acesso instantâneo aos dados dos processos, controle completo e imediato, de qualquer
lugar e de todos os documentos trazendo economia e transparência ao Estado.

Ação: 1068-Interligação dos órgãos de governo e seus anexos ao centro de operação de rede
Aquisição e Construção de Infraestrutura de Tecnologia, Informação e Comunicação das Unidades da administração pública
estadual para atender as demandas atuais e futuras de aparelhar o estado com equipamentos e redes adequadas para
transformar ﬁbra óptica em serviços públicos.

Ação: 2110-Manutenção de soluções corporativas TIC -Tecnologia da Informação e Comunicação
Manter os serviços corporativos de TIC que atendem todos os órgãos do governo.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 10820 - AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA ADETUC

Ação: 1029-Promoção e Conservação do Patrimônio cultural (material e imaterial)
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 implantação de segurança, climatização, laboratórios e tecnologia adequada. Cobrir despesas com mapeamentos,
inventários, tratamento de acervos, documentação, iconograﬁa, sistema de informação para catalogação e gestão de acervos e
similares sobre o patrimônio material e imaterial tocantinense, para posteriormente tornar público, considerando relações
transversais entre cultura e turismo. Custear contratação de consultoria pessoa física e/ou de pessoa Jurídica, subsidiar diárias
para técnicos, realização de intercambio e qualiﬁcação proﬁssional, aquisição de equipamentos, móveis e utensílios, considerando
equipamentos culturais, museus e bibliotecas. Aquisição de acervo bibliográﬁcos e iconograﬁa, distribuição de livros. . Custear
capacitações, seminários e oﬁcinas no âmbito do Patrimônio Cultural (material e imaterial), com ênfase a biblioteconomia,
Museologia, manifestações culturais genuínas, originais, tradicionais e contemporâneas. Contratação de palestrantes e técnicos
especializados e consultoria para promover a valorização, o conhecimento técnico, a preservação, difusão e a fruição do

patrimônio cultural. Implantar reserva técnica, no caso de arquivo, museu ou memorial e laboratório de conservação capaz de
realizar tratamento especíﬁco de diversos materiais e a difusão digital de bens culturais preservados pelos museus. Custear
despesas com pesquisa e publicações referente ao patrimônio Cultural do Tocantins.

Ação: 1054-Implantação, implementação e manutenção do Sistema Estadual de Cultura e seus componentes.
Despesa com e implementação do Sistema de Cultura do Tocantins. Custear despesas com realização de Conferencias de Cultura,
Fóruns, mapeamentos, consultorias, colaborador eventual, proﬁssionais técnicos/ avaliadores/ pareceristas, palestrantes,
pesquisa e diagnósticos, aquisição e/ou locação de equipamentos, materiais, móveis e aﬁns, diárias, hospedagem, alimentação,
impressões e locação de espaços. Despesa com manutenção das atividades do Conselho de Políticas Culturais, subsidiando, com
aquisição ou locação de equipamentos, móveis e utensílios, materiais de expediente e uso diário, material publicitário para
divulgação instrutiva, equipamento de processamento de dados, equipamento de telecomunicação e telefonia, despesas com
deslocamento, passagens, hospedagens e alimentação de membros do conselho para eventos oﬁciais e reuniões e fóruns
regionais com as setoriais que compõem o Conselho.

Ação: 1066-Implantação, adequação e qualiﬁcação das infraestruturas e equipamentos de apoio ao turismo.
Desenvolvimento de atividades destinadas as instalações, construções, reformas, manutenções e ampliações das infraestruturas,
estruturas e equipamentos voltados para adequação e o ordenamento de destinos e atrativos turísticos e cultural do Estado do
Tocantins, em especial em territórios protegidos (Unidades de Conservação, terras indígenas e quilombola), incluindo também a
infraestrutura logística e a conservação, implantação e adequação do patrimônio natural e cultural.

Ação: 2012-Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural.
Despesas com promoção, difusão e fortalecimento do artesanato, da produção dos artesãos, artistas técnicos das diversas
linguagens dos segmentos criativos. Despesas com contratos de artistas técnicos produtores, instrutores culturais, palestrantes e
aﬁns. Promoção de feiras, eventos, conferencias, fóruns, congressos, mostra gastronômica com ênfase na cultura e no turismo,
festivais. Circulação de produtos e espetáculos artísticos culturais, artesanais que correlacionem com o Turismo cultural e outras
atividades de fomento à produção e a economia criativa. Aquisição, recuperação, restauração de obras de arte. Realização de
despesas com diárias e passagens, alimentação, hospedagem, transporte e translado de técnicos e artistas, aquisição, locação e
locomoção de equipamentos, espaços e veículos. Organização e realização de eventos artísticos, culturais e turísticos, cursos e
oﬁcinas; investir em mostras e circulação de produtos artísticos e culturais, encontros, seminários, capacitação e formação para
artista, gestores, agentes e técnicos de arte e cultura, bem como inscrição e mensalidades de cursos ligados à arte e à cultura.
Organização e realização de eventos de natureza artística, cultural e turística, promoção de seminários, capacitação, investimento
em mostras de arte que promovam a comércio de produtos, ampliando campo da economia criativa e o estimulo a
sustentabilidade, encontros, e formação para artista e artesão, gestores, agentes e técnicos de arte e cultura, bem como inscrição
e mensalidades de cursos ligados à arte e à cultura.

Ação: 2015-Fomento a pesquisas e informações turísticas.
Proporcionar conhecimento sobre a realidade da atividade turística no Estado; disponibilizar informação que permita tomar
decisões estratégicas sobre políticas públicas de apoio, promoção e desenvolvimento da atividade turística no Estado; gerar
dados quantitativos e qualitativos que permitam uma análise comparativa do posicionamento e desempenho da atividade turística
no Estado face a outros destinos turísticos; deﬁnir e implementar mecanismos e procedimentos de coleta e análise periódica de
informações sobre aspectos chave da atividade turística no Estado; estruturar, implantar, operacionalizar e manter o Observatório
de Turismo do Estado do Tocantins.

Ação: 2127-Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos.
Implantação da Política Estadual de Turismo do Estado no apoio e promoção do ordenamento, na organização e na
regulamentação das atividades turísticas, desenvolvimento de produtos turísticos, ampliação, diversiﬁcação e segmentação da
oferta turística; Apoio na formação das instâncias de governança e a elaboração e execução dos planos municipais/regionais de
turismo.

Ação: 2141- Promoção e divulgação local, regional, nacional e internacional dos destinos turísticos tocantinenses.
Visa estruturar mecanismos e instrumentos de promoção do Tocantins como destino turístico; estimular a visibilidade nacional e
internacional do patrimônio natural e cultural do Estado; fomentar o desenvolvimento, a ampliação e o estímulo à competitividade
da oferta turística do Estado; apoiar estudos e ferramentas de gestão de marketing turístico e de comercialização turística dos
principais destinos tocantinenses.

Ação: 2142-Fomento, preservação e fortalecimento da cultura indígena, popular e tradicional tocantinense.
Despesa com apoio a eventos, ações e iniciativas de povos indígenas, tradicionais, quilombolas, ribeirinhos extrativistas, grupos
populares e tradicionais, cultura negra, sertaneja e amazônica. Realização de mapeamento reconhecimento, registros,
documentários, ações que preservem as expressões genuínas, artísticas e culturais, a memória e difusão dessas manifestações.
Despesa com diária, passagens, hospedagem, alimentação, transporte, translado de técnicos, artistas e integrantes dos povos
acima mencionados, locação e locomoção de equipamentos de som, iluminação, espaços físicos e veículos para atender o as
atividades da ação, de pesquisa, para levantamento e mapeamento das diversidades, consultorias, capacitação e treinamento e
visita técnica.

Ação: 2145-Capacitar a cadeia produtiva do turismo e da cultura.
Propor e articular oportunidades de qualiﬁcação proﬁssional para os atores da cadeia produtiva do turismo e da cultura das
regiões turísticas do Tocantins, visando o aumento da eﬁciência da gestão pública, a melhoria dos serviços prestados e o aumento
na geração de emprego e renda e apoiar na realização de programas federais de qualiﬁcação.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 38990 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS - ATR

Ação: 4009-Capacitação Técnica
Qualiﬁcação do quadro dos servidores nas áreas aﬁns, a saber: administrativo; ﬁnanceiro; contábil; recursos humanos; informática;
controle interno; ﬁscalização; ouvidoria; comunicação; engenharia elétrica, ambiental e civil; direito com especialização nas áreas:
civil, administrativo e regulação.

Ação: 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
pesquisa de campo; elaboração de estudos na rede de transporte; simulação de fluxo de transporte e determinação dos principais
polos geradores de viagens; contratação de empresa para a elaboração do Plano Diretor de Transporte.

Ação: 4048-Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico
Fiscalização do cumprimento da legislação em vigor, dos serviços de saneamento básico, esgotamento sanitário, drenagem,
coleta e disposição de resíduos sólidos e a qualidade da água fornecida, garantindo a população um serviço eﬁciente e de
qualidade.

Ação: 4049-Fiscalização dos Serviços de Transporte
Regulação, controle e ﬁscalização dos serviços de transporte rodoviário de passageiros intermunicipal (convencional e alternativo)
e interestadual, transporte aquaviário e transporte de cargas, averiguando o cumprimento da legislação em vigor e garantindo
qualidade e segurança aos usuários.

Ação: 4135-Promoção de Forúns de Defesa dos Cidadãos/Usuários de Serviços Públicos
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
básico e energia elétrica; promoção de prêmios culturais e de jornalismo; realização de parcerias com instituições públicas e
privadas e realização dos eventos de cidadania.

Ação: 4170-Regulação dos Serviços Públicos
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
Certiﬁcado de Registro Cadastral - CRC; realização e atualização do cadastro de motoristas e de veículos das linhas de transporte;

regulação e atualização da documentação dos prestadores de serviços; formulação e substituição dos contratos de concessão e
de convênios ﬁrmados.

Ação: 4321-Fiscalização dos Terminais Rodoviários
Regulação, controle e ﬁscalização dos Terminais Rodoviários dos municípios do estado do Tocantins , garantindo o
funcionamento , qualidade dos serviços e da estrutura física aos usuários.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 38970 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS

Ação: 3033-Implantação de sistemas de abastecimento de água
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 equipamentos que promova a melhora do sistemas de abastecimento de água potável nos municípios.

Ação: 3034-Implantação de sistemas de esgotamento sanitário
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 obras, instalações e serviços; em adequação a politica de saneamento básico instituída pela Lei Federal 11.445/2007

Ação: 3061-Sistema simpliﬁcado de abastecimento de água e saneamento rural
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 serviços para melhorar a qualidade em áreas rurais, comunidades tradicionais, projetos de assentamentos e distritos
em adequação a política de saneamento básico.

Ação: 4033-Desenvolvimento institucional
Realizar ações de capacitação, gestão de pessoas, elaboração de estudos, planos e projetos no âmbito das políticas públicas do
setor de saneamento básico para ampliar e melhorar a eﬁciência dos serviços prestados.

Ação: 4036-Divulgação das ações da Agência Tocantinense de Saneamento
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

Ação: 4040-Elaboração de planos e projetos de saneamento e resíduos sólidos
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
de resíduos sólidos, e na elaboração de metodologia e diretrizes capazes de ampliar e melhorar a eﬁciência ao apoio técnico aos
planos intermunicipais, consórcios públicos e municipais.

Ação: 4107-Mobilização social e educação ambiental sustentável em saneamento básico
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
coletivo dos equipamentos comunitários dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e
resíduos sólidos.

Ação: 4115-Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e esgoto
Operacionalização e manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de saneamento básico operados por esta autarquia nos

municípios que tem concessão visando o controle de perdas, a melhoria da qualidade do tratamento e distribuição de água
portável, a coleta e tratamento dos efluentes domésticos produzidos nos municípios com sustentabilidade ambiental e eﬁciência
na gestão.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 38960 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO

Ação: 3019-Elaboração do Plano Estadual de Logística e Transporte - 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.

Ação: 3041-Melhoramento das Rodovias Vicinais - PDRIS
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,
supervisão e execução.

Ação: 3042-Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste - PDRIS
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.

Ação: 3048-Pavimentação de Rodovia Estadual - PDRIS
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, obras de artes especial e corrente, outros serviços preliminares e pavimentação, sinalização horizontal e vertical,
ﬁscalização e gerenciamento.

Ação: 3059-Restauração e Manutenção de Estradas Estaduais Pavimentadas CREMA - PDRIS
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,
projetos e obras, incluindo alterações de traçado, alargamento de plataforma e de acostamentos, obras de terraplenagem,
melhorias de drenagem, realização de serviços rotineiros como roço mecanizado, tapa buraco, limpeza de obra de arte corrente e
especiais, drenagens, (meio-ﬁo,descida d'água, calhas e outros), ﬁscalização e supervisão ambiental das obras de conservação de
estradas.

Ação: 3062-Suporte Logístico para Gerenciamento do Transporte - PDRIS
Suprimento das necessidades da logística da AGETO, 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.

Ação: 3073-Eliminação de Pontos Críticos - PDRIS
Planejamento, construção e supervisão de estruturas hidrológicas de concreto (pontes e galerias).

Ação: 3074-Pavimentação de Rodovia Estadual - CAF
Desenvolvimento econômico e social do Polo Turístico do Jalapão por meio da implementação da gestão ambiental do
empreendimento, englobando entre outras, ações mitigadoras e compensatórias das áreas de influência direta e indireta,
atendimento das licenças ambientais, serviços de terraplenagem, drenagem obras de artes especial e corrente, outros serviços
preliminares e pavimentação, sinalização horizontal e vertical, ﬁscalização e gerenciamento.

Ação: 4003-Apoio à Capacidade de Gerência do Transporte - PDRIS
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 capacitação deverá ocorrer através de consultorias e treinamentos. Supervisão e acompanhamento de obras e serviços.

Ação: 4006-Assistência e Manutenção às Residências Rodoviárias
Realização dos pagamentos de despesas administrativas das 07 (sete) Residências Rodoviárias no que tange as despesas com:
diárias, ferramentas para oﬁcina mecânica, bens móveis, equipamentos de informática, máquinas e veículos, material de
segurança do trabalho, gêneros alimentícios, madeira de lei, brita, ferragem, material betuminoso, cimento, manilha,
combustível/lubriﬁcantes, serviços e peças de reposição para equipamentos e outros, constantes do orçamento da AGETO,
despesas que não são passíveis em programas de manutenção e gestão.

Ação: 4026-Construção e Reforma de Obras de Arte Especial
Construção e reforma de obras de arte especial (pontes, bueiros, galerias) e outros, ﬁscalização e gerenciamento.

Ação: 4039-Elaboração de Projetos
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 taxas e licenças, através de contratação de empresas especializadas.

Ação: 4045-Fiscalização de Obras Hídricas
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, para
a construção de obras de infraestrutura hídrica, maquete física e eletrônica e projetos executivos que servirão de subsídios para a
construção de barramentos, barragens, distribuição do on-forme, drenagem, gradagem, desmatamento, Implantação e construção
de canais de irrigação.

Ação: 4076-Gerenciamento de Pavimento
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 (Regular, Bom e Ótimo),
estudo de tráfego e atualizações de rotina, bem como aquisição de equipamentos e contratação de consultoria especializada.

Ação: 4082-Implantação e Manutenção de Sinalização Nas Rodovias Estaduais
Implantação de sinalização horizontal; aquisição de equipamentos de sinalização horizontal, confecção ou aquisição e instalação
de sinalização vertical; instalação de dispositivos de segurança viária; georreferenciamento da sinalização vertical; instalação de
defensas metálicas, new Jersey ﬁxos e móveis e gradil; georreferenciamento das defensas metálicas, new Jersey e gradil. Essa
ação será executada diretamente por técnicos do governo ou por meio da contratação de empresas especializadas.

Ação: 4106-Melhoramento do Acesso para Escoamento da Produção Agrícola dos Municípios
Realização de serviços em estradas vicinais através de terraplenagem, cascalhamento, construção de pontes, elevações de
greides associados, bueiros, galerias, gabiões, aterros, revestimento primário, redução de rampas excessivas, despesas com
material diversos, transporte, pessoal, aquisição e manutenção de veículos, equipamentos rodoviários e maquinários, vistoriados e
acompanhados, ﬁscalização e gerenciamento das obras e dos recursos em parceria com os municípios, além de contratação de
serviços técnicos para elaboração de projetos, supervisão e execução.

Ação: 4114-Operacionalização dos Postos de Pesagem e Fiscalização Rodoviária
Reformas e adequações das praças, pátios e postos de ﬁscalização e pesagem ﬁxa e móvel; manutenção e reposição dos
equipamentos utilizados nos postos. Realização de operacionalização e manutenção das balanças rodoviárias no sistema de
pesagem dos veículos de cargas pesadas. Aquisição de equipamentos de pesagem ﬁxa e dinâmica (móvel), veículos adequados,
sistema de comunicação e realização de ﬁscalização em pontos estratégicos da Rodovia Estadual. Elaboração de projeto,

implantação e manutenção de novas praças de pesagem. A execução dessa ação poderá acontecer por execução direta dos
técnicos de governo ou através da contratação de empresa especializada, consultoria, convênios e parcerias.

Ação: 4120-Pavimentação de Rodovias em 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
federais e internacionais.

Ação: 4121-Pavimentação de Vias Urbanas
Serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação urbana.

Ação: 4122-Policiamento e Fiscalização de Trânsito Rodoviário
Aquisição e instalação de equipamentos de policiamento e ﬁscalização e equipamentos em geral; obtenção de veículos; aquisição
de softwares e sistemas de informação para ﬁscalização e emissão de autorização especial de trânsito; compra de fardas e
acessórios de fardamento e uniformes; custeio de operação e transferência de infraestrutura instalada; custos com capacitação
funcional; execução dos procedimentos necessários à implementação da Lei 9.507/97, Código de Trânsito Brasileiro, Portaria nº
407/2011 do DENATRAN e resolução do CONTRAN, visando seu ﬁel cumprimento em Parceria com a Policia Militar Rodoviária
Estadual. Emissão de autorização especial de trânsito por execução direta.

Ação: 4130-Promoção da Segurança nas Rodovias Estaduais e Educação para o Trãnsito
Aquisição de equipamentos de informática e ﬁscalização de trânsito (bafômetro, equipamentos de controle de velocidade como:
radar móvel e ﬁxo), software, treinamentos/capacitação de técnicos, recolhimento de animais soltos nas rodovias com veículos
apropriados, pessoas especializadas e locação de áreas para acomodação dos animais recolhidos. Realização de campanha
educativa de trânsito com a contratação de estagiários para o apoio nas atividades em geral. Elaboração e confecção de
campanha publicitária com a produção de folder's, banner's, faixas, camisetas, vt's, contratação de serviços de mídia e de
produção artística, através da contratação de empresa especializada e/ou consultoria individual.

Ação: 4162-Recuperação de Passivos Ambientais
Elaboração e/ou execução de projetos de recuperação de áreas que foram degradadas em razão da implantação e/ou
manutenção de obras e serviços de infraestrutura rodoviária.

Ação: 4163-Recuperação e Manutenção da Malha Viária Não Pavimentada
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 especiais (pontes, bueiros, galerias e gabiões) e as elevações de greide associadas e sinalização vertical. Será executado
através da contratação de serviços técnicos especializados para elaboração dos projetos de engenharia, supervisão e execução
das obras. A execução dessa ação poderá acontecer por execução direta dos técnicos de governo nas residências ou através da
contratação de empresa especializada, consultoria, convênios e parcerias.

Ação: 4164-Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada
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 combustíveis, lubriﬁcantes, material de construção, material de sinalização viária e ferramentas. Recuperação das
rodovias estaduais via substituição parcial ou total do pavimento, recuperação e reforço de camadas do pavimento, novas
sinalizações horizontal e vertical, substituição, substituição, recuperação das obras de artes correntes e especiais, drenagens,
adequação de trecho rodoviário, incluindo estudos, projetos e obras, alterações de traçado, alargamento de plataforma e de
acostamentos, obras de terraplenagem, restauração das faixas existentes e obras complementares tais como roçagem e tapaburacos, através da contratação de empresas técnicas especializadas. Fiscalização e gerenciamento. A execução dessa ação
poderá acontecer por execução direta dos técnicos de governo ou através da contratação de empresa especializada, consultoria,
convênios e parcerias.

Ação: 4167-Licenciamento Ambiental de Obras de Infraestrutura Rodoviária
Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI, Licença de Operação - LO, Autorização Ambiental, Dispensa de Licenciamento
Ambiental, Autorização de Exploração Florestal - AEF e/ou Outorga de Água requerido e/ou obtidos e/ou relatórios de supervisão
ambiental elaborados.

Ação: 4311-Gestão da Faixa de Domínio das Rodovias Estaduais
Emissão de autorização de uso e ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo nas faixas de domínio das rodovias estaduais para a
instalação de obras e serviços, tais como: transmissão de dados, energia elétrica, água e esgoto, acessos, tubulações, dutos e
outros. Regulamentação dos procedimentos para desapropriação de áreas necessárias à construção de rodovias. Fiscalização do
uso da faixa de domínio das rodovias estaduais. Regularização fundiária das faixas de domínio desapropriadas para implantação
de rodovias estaduais. Anuência em documentos de declaração de reconhecimento de limites em propriedades lindeiras com
rodovias estaduais. Essa ação será executada diretamente por técnicos do governo ou por meio da contratação de empresa
especializada, consultoria, convênios e parcerias.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 01010 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS

UNIDADE ORÇAMENARIA: 09020 - CASA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENARIA: 09070 - CASA MILITAR

UNIDADE ORÇAMENARIA: 09040 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENARIA: 09090 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO

Ação: 1009-Aparelhamento das Unidades e ampliação de frota de veículos e embarcações do CBMTO.
Levantamento das necessidades de aparelhamento e de frota de veículos e embarcações das unidades do CBMTO mediante
montagem de processo licitatório ou através de termo de doação, tendo por aporte recursos do tesouro estadual, convênio federal
e transações ﬁnanceiras não reembolsáveis com o Governo Federal.

Ação: 1024-Construção, reforma e ampliação de unidade e subunidade do CBMTO.
Consiste na elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrosanitário e elétrico de urbanização além de montagem de
processo licitatório ou com dispensa de licitação para a contratação de empresa destinada a construção de novas unidades ou
para a reforma e ampliação das unidades e subunidade já existentes para adequação da estrutura física dos quartéis.

Ação: 2019-Aquisição de equipamentos de salvamento e combate a incêndios.
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 do tesouro estadual, convênios federal com a INFRAERO e através da Secretaria de Segurança Pública com
SENASP/MJ e PRONASCI e trasanções ﬁnanceiras não-reembolsável com o Governo Federal.

Ação: 2030-Capacitação e formação dos proﬁssionais bombeiros militares.
Realização de ações educacionais por meio de contratação de serviços de terceiros, formalização de processos administrativos e
eventos relacionados à execução destas ações.

Ação: 2106-Manutenção das unidades do CBMTO.
Manutenção das unidades do CBMTO com aquisição de material de consumo, de serviço e outros custeios mediante a montagem
de processos administrativos.

Ação: 2348-Assistência biopsicossocial e valorização dos proﬁssionais do CBMTO.
Assistência holística à saúde nas áreas médica, odontológica, social, psicológica, ﬁsioterapêutica, nutricional e de educação física
por meio de realização de eventos institucionais, tais como palestras, seminários, workshops, atividades preventivas, atividades de
socialização, dentre outros (Dia do Bombeiro e demais datas elencadas pela Instituição) com o objetivo de valorizar os
proﬁssionais do CBMTO e proporcionar melhora em sua qualidade de vida.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 49010 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Ação: 1112-Estruturação da Defensoria Pública
Aprimoramento das estruturas de apoio como: construção e estruturação física de unidades de atendimento; ampliação e
renovação da frota de veículos; estruturação tecnológica do sistema de informação com aquisição de equipamentos e insumos,
bem como a contratação de serviços especializados para a tecnologia da informação.

Ação: 2024-Atendimento Sócio-Jurídico Integral e Gratuito
Apropriação dos custos referentes às atividades ﬁnalísticas para a manutenção das estruturas de apoio e aperfeiçoamento dos
serviços de atendimento institucional oferecidos nas unidades e por meio de eventos itinerantes, tais como: serviços de
telecomunicações (excluindo os de teleprocessamento); aquisição de material de consumo e expediente; aluguéis; locação de
mão de obra para serviços de vigilância e limpeza; serviços de utilidade pública: água, luz, gás e aﬁns; adequação e manutenção
dos recursos materiais e da estrutura física (aquisição de material permanente; manutenção predial, de equipamentos e de
mobiliários); pagamento de indenizações conforme artigo 28 da LCE nº 55/2009; realização de eventos no âmbito dos núcleos;
produção de material educativo e informativo; aquisição de acervo bibliográﬁco; execução das ações previstas nos projetos de
convênios, ﬁnanciamentos e emendas parlamentares (aquisições de bens, prestação de serviços, contratação de estagiários e
demais atividades que contribuam para o objeto do projeto).

Ação: 2050-Divulgação institucional da Defensoria Pública
Informação à sociedade sobre a atuação institucional por meio de contratação de serviços especializados em comunicação, além
da elaboração de produtos das áreas de jornalismo e publicidade difundidos nos canais de comunicação.

Ação: 2096-Manutenção das Ações da Corregedoria da Defensoria Pública
Atuação da Corregedoria da instituição por meio de procedimentos de correição, inspeção, processo administrativo disciplinar,
além da realização das atividades inerentes a avaliação de estágio probatório, bem como a participação em demais eventos
pertinentes à área de atuação do órgão.

Ação: 2336-Aprimoramento da Gestão
Aprimoramento da Gestão por meio de atividades atinentes à política de gestão de pessoas, à otimização dos processos internos,
bem como à atuação da Escola Superior da Defensoria Pública, à concessão de Bolsa Estágio, à contratação de Jovem Aprendiz e
à realização de concurso público.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 32470 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Ação: 3016-DETRAN Cidadão
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; construção, ampliação e reforma do CIRETRANS; adequação da rede de informática a demanda crescente de serviços
no interior do estado; construção e ampliação de imóveis próprios e adequações de imóveis de terceiros; ampliação de unidades
de atendimento ao cidadão; construção de áreas para vistoria e inspeções veiculares; construção de auditório; construção de pista
para aplicação de exame prático de direção; treinamento e capacitação de servidores das unidades desconcentradas; aquisição de
imóveis e terrenos; aquisição de equipamento e material permanente; apoio à Municipalização do Trânsito através da contratação
de empresa de consultoria e prestador de serviço autônomo para elaboração de projetos viários, de trafego, arquitetônicos,
projetos preliminares e complementares de engenharia e outros aﬁns.

Ação: 3017-DETRAN Educa
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, para a introdução da disciplina de Educação para o Trânsito nos currículos escolares; levar capacitações a membros de
minorias; incentivo e suporte às escolas para introdução da disciplina sobre a legislação do trânsito nos seus currículos escolares,
através de projetos e concursos com premiações; aquisição e elaboração de material gráﬁco, livros, cartilhas, material pedagógico
para distribuição gratuita e treinamentos; implementação de website com a introdução de programas e jogos virtuais sobre o
trânsito; apoio ao estudo, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias alternativas em universidades e centros tecnológicos de
ensino e estudo, pesquisas técnico-cientíﬁcas e ao desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de
informações e conhecimentos voltados para a melhoria do trânsito, inclusive com premiações dos trabalhos em espécie;
estabelecimento de convênios e termos de cooperação técnico-cientíﬁco com escolas e universidades, pesquisadores, instituição
de programas que visem a elaboração de projetos para aplicação no Estado do Tocantins e, nas escolas, através de concursos
com premiações em espécie, bens e serviços, apoio e divulgação de trabalhos realizados por pesquisadores de trânsito no Estado,
apoio ﬁnanceiro para o desenvolvimento de projetos educacionais para crianças, jovens e estudantes do Estado, aquisição e
adaptação de veículos que permitam o deslocamento de servidores para todas as regiões do Estado com a ﬁnalidade de levar
apresentações de teatros e fantoches às comunidades, incluindo a contratação de consultorias e especialistas para palestras e
estudos sobre o trânsito e outros aﬁns.

Ação: 3063-Trânsito Legal
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 acidentes e vítimas no trânsito nos municípios; apoio aos Municípios na elaboração de projetos e pesquisas sobre o trânsito e
trafego; realização de repasse de recursos para parceiros e municípios; prestação dos serviços de ﬁscalização em veículos de
transporte escolar nos municípios onde não existam técnicos especializados; desenvolvimento, através de parceiras, de
campanhas preventivas de controle de vias e rodovias, visando o descaminho e o desrespeito a legislação de trânsito; pagamentos
de impostos e taxas; manutenção e apoio as Juntas de Defesa Prévia, Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI e
Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 20300 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT

Ação: 4022-Concessão de bolsas em CT&I
Conceder bolsas de caráter cientíﬁco, tecnológico e/ou de inovação para instituições, universidades públicas e privadas.

Ação: 4054-Fomento a projetos de pesquisas em CT&I
Incentivo ﬁnanceiro a projetos cientíﬁcos, tecnológicos ou de inovação, por meio da apresentação de projetos em atendimento as
chamadas públicas, editais ou demandas induzidas que desenvolvam ações deﬁnidas na política estadual de ciência, tecnologia e
inovação.

Ação: 4295-Concessão de Bolsas Capacitação/Qualiﬁcação Proﬁssional na área de Educação Proﬁssional
: 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
incentivo a participação dos docentes e gestores na formação continuada; apoio logístico para docentes, técnicos, coordenadores
e gestores; acompanhamento e avaliação dos trabalhos desenvolvidos nas formações; avaliação do impacto da formação no
trabalho dos docentes, técnicos, coordenadores e gestores; participação em congressos, seminários, simpósios, palestras, cursos
e outros. Promoção de pós-graduação stricto sensu de instituições de ensino público e privado para servidores estaduais e
municipais. Apoio ﬁnanceiro a estudantes indígenas e quilombolas.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 20720 - FUNDO CULTURAL

Ação: 4157-Realização de ações e apoio a projetos artísticos culturais
Investimento em políticas públicas culturais e ações diretas, despesas com apoio e incentivo a projetos culturais, contratação de
pessoal para análise e seleção de projeto cultural, divulgação de editais, cartilha educativa, despesas com capacitações de
artistas, agentes e gestores culturais, despesa com cachês, diárias, passagens, hospedagem e alimentação, locação de
equipamentos, reformas e instalação de espaço de promoção artística e cultural, de memória, compra ou locação de bens móveis,
equipamentos e instrumentos relacionados à arte e a cultura.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 04750 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO PROF. E REEQ. TEC DO TCE

UNIDADE ORÇAMENARIA: 38250 - FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR, DESENV. URBANO E PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL

Ação: 3012-Construção de Empreendimento Público
Elaboração de projetos e execução de obras de infraestrutura (terraplanagem, drenagem, pavimentação, rede de água e esgoto,
iluminação) de equipamentos públicos.

Ação: 3028-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.

Ação: 3031-Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário em Empreendimentos de HIS em Produção
Levantamento topográﬁco, estudo ambiental e assentamento das redes primária e secundária de coleta de esgoto sanitário.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 24870 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENARIA: 34530 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Ação: 3088-Ediﬁcação dos prédios das unidades de serviços da ADAPEC
Reforma e ampliação das unidades de serviços da ADAPEC para execução e manutenção das atividades técnicas e
administrativas da Defesa Agropecuária, melhorando o atendimento ao público alvo da ADAPEC.

Ação: 4016-Capacitação e treinamento para o corpo técnico e administrativo da ADAPEC
Capacitação dos servidores da ADAPEC e demais pessoas envolvidas com a agropecuária para o desenvolvimento das ações de
defesa sanitária animal, vegetal e atividades administrativas.

Ação: 4046-Fiscalização do comércio de insumos, eventos e trânsito de animais, produtos e subprodutos
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 de laudo técnico de inspeção do estabelecimento; utilização das sanções previstas em Lei; ﬁscalização e
vistoria da estrutura física dos recintos de eventos pecuários, bem como requisitos de exigência legal; credenciamento das
empresas/recintos de eventos pecuários que atuam no estado e a emissão da guia de trânsito animal (GTA) por funcionários
autorizados, referente aos animais destinados aos eventos pecuários, no local do evento; autuação das empresas e responsáveis
técnicos que descumprirem com a legislação em vigor; ﬁscalização por meio de barreiras ﬁxas, volantes e fluviais do trânsito dos
animais, produtos e subprodutos de origem animal; realização de desinfecção de veículos transportadores de animais ou de
produtos e subprodutos de origem animal e o combate ao comércio irregular e clandestino de bovinos; produtos e subprodutos de
origem animal e produtos veterinários. Promoção e participação de reuniões e visitas técnicas, realização de todas as aquisições
(bens de consumo, serviços e investimentos) para a manutenção e fortalecimento dos serviços de ﬁscalização.

Ação: 4047-Fiscalização do uso de agrotóxicos e do comércio de sementes e mudas no Estado
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 de sementes; ﬁscalização em viveiros; coleta de amostras de sementes e envio para laboratório oﬁcial; adesão e
implantação do Sistema Uniﬁcado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) para o Registro Nacional de Sementes e mudas
– RENASEM. Promoção de reuniões técnicas; elaboração e revisão as normas técnicas relativas à certiﬁcação de registro e
comercialização de sementes e mudas e do uso correto e seguro de agrotóxico e seus componentes aﬁns. Monitorar e avaliar as
ações de ﬁscalização, por meio da realização de supervisões e auditorias nas regionais administrativas da ADAPEC. Promoção e
participação de reuniões e visitas técnicas, realização de todas as aquisições (bens de consumo, serviços e investimentos) para a
manutenção e fortalecimento dos serviços de ﬁscalização do uso de agrotóxicos e do comércio de sementes e mudas no
Tocantins.

Ação: 4051-Fiscalização e inspeção em indústria registradas de prod. e subprodutos de origem animal
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;
realização de todas as aquisições (bens de consumo, serviços e investimentos) para melhor desempenho das atividades,
fortalecendo os serviços de inspeção estadual e o combate ao abate e o comércio clandestino de produtos e subprodutos de
origem animal.

Ação: 4079-Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária
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;
lavagem; giroflex; licenciamento e seguros DPVAT; aluguéis ou contratação de serviços de transporte, ou seja, aquisição de
materiais e/ou serviços necessários para manter o perfeito e continuo funcionamento da frota.

Ação: 4080-Gestão das atividades administrativas da ADAPEC
Gestão das atividades administrativas da ADAPEC para o seu perfeito e contínuo funcionamento, com aquisições de bens de
consumo, serviços, investimentos, pequenas reformas e ampliações, ou seja, realização de todas as atividades necessárias para
manutenção das unidades de atendimento (sede, regionais, locais, seccionais e barreiras ﬁxas) e a promoção da participação de
servidores em eventos de defesa sanitária animal, vegetal e administrativo.

Ação: 4098-Manutenção da Rede de Laboratórios da ADAPEC
Manutenção do laboratório e do centro de triagem através da aquisição de materiais, serviços, equipamentos, realização de visitas
técnicas, ou seja, realização de todas as atividades necessárias ao seu bom funcionamento, adequações estruturais e
operacionais que sejam exigidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e INMETRO, bem como a
implantação de novos laboratórios se necessário, dando apoio aos médicos veterinários, produtores rurais e aos Programas de
Defesa Sanitária Animal da ADAPEC.

Ação: 4110-Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC
Aquisição de bens de consumo, serviços e investimentos para manutenção de todo o sistema de tecnologia da Adapec em
perfeito funcionamento, desenvolvendo e aperfeiçoando os sistemas, integrando as Barreiras ﬁxas e Volantes, realizando a
manutenção, a modernização e a expansão da área tecnológica da Agência.

Ação: 4124-Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica
Levantamento sistemático de detecção, delimitação e/ou veriﬁcação de pragas dos vegetais nas culturas de importância
econômica, dentre elas estão: soja, milho, citros, banana, abacaxi, melancia, algodão, essências florestais, etc. A ação consolida
todos os procedimentos ﬁtossanitários relacionados as pragas dos vegetais. Promoção e participação de reuniões e visitas
técnicas, realização de todas as aquisições (bens de consumo, serviços e investimentos) para a manutenção e fortalecimento dos
serviços de Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica.

Ação: 4158-Realização de eventos da ADAPEC
Realização de eventos direcionados a todos os envolvidos no sistema de defesa agropecuária; Coordenação, execução e
acompanhamento das campanhas educativas, dias de campo, palestras e reuniões técnicas; Elaboração e desenvolvimento de
projetos educativos; Estabelecimento de parcerias com órgãos de serviços aﬁns para realização de eventos educativos - sanitários
em feiras e exposições agropecuárias, encontros, visitas técnicas, fóruns, blits educativas e outros eventos que envolvam a defesa
sanitária Animal, Vegetal e administrativo da ADAPEC; Participação dos servidores em eventos administrativo e de defesa
agropecuária no Tocantins, no Brasil e no exterior. Realização de todas as aquisições (bens de consumo, serviços e investimentos)
para a realização e participação de eventos agropecuários e administrativo da ADAPEC.

Ação: 4160-Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção
Realização de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica dos animais de produção mediante o atendimento a suspeitas ou
surtos de enfermidades; atendimento a denúncias; sacrifício ou abate sanitário de animais enfermos; interdição do trânsito; provas
laboratoriais; vazio sanitário e quarentena; controle e conferência de rebanhos nas propriedades e também nos escritórios;
acompanhamento, realização e/ou ﬁscalização de vacinações; realização de inquéritos epidemiológicos, estudos ou
monitoramentos para aquisição ou manutenção de status sanitário; manutenção do centro de triagem garantindo a logística e
armazenamento das amostras de material biológico de animais com suspeita Sindrômica, tanto para a realização das provas
biológicas quanto dos inquéritos, promoção e participação de reuniões e visitas técnicas; realização de todas as aquisições (bens
de consumo, serviços e investimentos) para melhor desempenho das atividades, mantendo e melhorando a sanidade do rebanho
tocantinense.

Ação: 4177-Vigilância e ﬁscalização do trânsito de vegetais, seus produtos e insumos
Fiscalização e controle do trânsito de vegetais e suas partes, sendo executada nas barreiras ﬁxas, volantes e fluviais. Na
ﬁscalização faz-se a inspeção das cargas, veriﬁcando sua origem e destino, documentos que acompanham as mesmas e
conferência de seu estado ﬁtossanitário. Promoção e participação de reuniões e visitas técnicas; realização de todas as
aquisições (bens de consumo, serviços e investimentos) para a manutenção e fortalecimento dos serviços de Vigilância e
ﬁscalização do trânsito de Vegetal, seus produtos e insumos.

Ação: 4308-Capacitação e eventos em defesa agropecuária
Capacitação e treinamento para os servidores técnicos e administrativos da ADAPEC e demais pessoas envolvidas com a
agropecuária; Realização de eventos de defesa agropecuária; Participação dos servidores em feiras e exposições, encontros,
visitas técnicas, fóruns, blits educativas, ou seja, em todos os eventos que envolvam as áreas Animal, Vegetal e administrativa da
ADAPEC no Tocantins, no Brasil e no exterior. Elaboração e desenvolvimento de projetos educativos. Realização de todas as
aquisições (bens de consumo, serviços e investimentos) para disseminar conhecimento, promover as ações da agência e
proporcionar a participação dos servidores em eventos de defesa agropecuária e administrativa.

Ação: 4318-Erradicação e prevenção da febre aftosa e outras doenças vesiculares
Aperfeiçoamento do sistema de vigilância sanitária animal para erradicar a febre aftosa do Território Tocantinense e da
permanência dessa condição sanitária, apoiado na manutenção das estruturas do serviço veterinário oﬁcial e participação da
comunidade, onde se realizam ações de vigilância ativa sanitária e epidemiológica em propriedades rurais, atendimento a
notiﬁcações de suspeitas de doenças, controle do trânsito de animais e seus produtos e subprodutos, promoção,
acompanhamento, ﬁscalização e realização da vacinação antiaftosa obrigatória no rebanho bovino e bubalino estadual, realização
das provas biológicas quanto dos inquéritos e promoção da participação em reuniões e em visitas técnicas a ﬁm de educar o
criador nas ações de erradicação da febre aftosa e das demais enfermidades vesiculares. Realização de todas as aquisições
(bens de consumo, serviços e investimentos) para impedir o ingresso e/ou erradicar a febre aftosa e outras doenças vesiculares
do rebanho bovino e bubalino do Tocantins.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 20600 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 3026-Idealização e Concepção de Equipamentos de Desenvolvimento Econômico para o Tocantins
Induzir a criação de "equipamento de desenvolvimento" (parcerias público-privadas, pátios logísticos, distritos empresariais, portos
secos, tecas, entre outros) através da leitura do cenário econômico regional, nacional e mundial das atividades econômicas com
perﬁl para o Estado do Tocantins.

Ação: 3037-Implantação e Estruturação da Infraestrutura Empresarial e Logística
Desapropriação para aquisição de áreas urbanas e rurais para implantação de Distritos Empresariais, Parque Tecnológico ou
similares; contratação de estudos preliminares de viabilidade técnica, estudos de impacto e licenciamento ambiental,
levantamentos, serviços e consultorias; implantação de infraestrutura básica para desenvolvimento da atividade empresarial,
através de terraplanagem, pavimentação, sinalização, rede elétrica, rede de comunicação de dados, rede de água, esgotamento
sanitário, estações de tratamento de efluentes líquidos/solídos, espaços comunitários dos distritos e áreas verdes, obras de
acesso aos terminais de carga, levantamentos hidrográﬁcos, derrocamento e sinalização de trechos de hidrovia. Implantação de
infraestrutura logística básica nos diversos modais para implantação de portos fluviais de cargas, terminais de cargas aérea,
centros logísticos, terminais de transbordos de carga ferroviárias dentre outras. Uniformização dos regimes de concessão e
regulamentação do uso de áreas empresariais; ações conjuntas com a Secretaria da Infraestrutura, e outras instituições e/ou
órgãos; articulação, coordenação e inserção de empreendimentos empresariais de um ou vários seguimentos, na zona urbana ou
rural.

Ação: 4001-Acompanhamento das empresas beneﬁciadas por programas de incentivos
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 incentivadas. Aquisição de mobiliário e materiais permanentes para estruturação do Conselho de Desenvolvimento
Econômico, aquisição de software para inserção das informações de indústria, comércio e serviços do Estado do Tocantins.

Ação: 4031-Desenvolvimento da Mineração no Estado do Tocantins
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 publicação de relatórios, estudos, textos e trabalhos técnicos-cientíﬁcos, de participação em congressos, feiras,
exposições e organização de cursos; realizar mapeamento geológico, realizar levantamento aerogeofísicos, realizar levantamento
geoquímico, realizar levantamento Hidrogeológicos, realizar levantamento da geodiversidade; realizar o poio a projetos de
pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias que agreguem valor ao bem mineral e o adensamento das cadeias
produtivas; apoiar o desenvolvimento sustentável dos setores de produção e exploração de materiais de base mineral; criar e
manter atualizada plataforma de compartilhamento de dados minerários do estado (ambientais/geotécnicos); realizar
fotointerpretação geológica, sensores orbitais e aerogeofísica; confecção de mapas de fotolineamentos, levantamento e geração
de dados geológicos, geoquímicos e geofísicos através de perﬁs de campo, plotagem de mapas, realização de estudos de campo,
Levantamento e amostragem de perﬁs geológicos, análises petrográﬁca, química, geocronológica e isotópica das amostras
coletadas e selecionadas, interpretação de dados; realizar ﬁscalizações; estabelecer parcerias com a união, estados e municípios
e demais interessados do setor mineral para o desenvolvimento de ações conjuntas.

Ação: 4064-Fortalecimento da atividade empresarial
Promoção de atividades de apoio ao fortalecimento empresarial no âmbito do mercado interno e externo, com foco no
desenvolvimento econômico regional descentralizado, no desenvolvimento da gestão empresarial e no estimulo ao
empreendedorismo.

Ação: 4071-Fortalecimento de Cadeias e Arranjos Produtivos
Realizar estudos, pesquisas, elaborar planos de desenvolvimento setoriais e diagnósticos voltados para a identiﬁcação e
mapeamento de arranjos produtivos, de oportunidades e/ou potencialidades dos segmentos produtivos do Estado. Promover
cursos de gestão, capacitações, qualiﬁcação proﬁssional, orientação técnica voltada para produção. Participar de eventos de
promoção e divulgação comercial; Revitalizar associações e cooperativas, através da disseminação de técnicas e métodos que
contribuam para o entendimento de como funciona uma associação ou cooperativa. Firmar Acordo de Cooperação Técnica com
Instituições Publicas ou Privadas para fomentar a Implantação de centros de produção e comercialização, melhorar as instalações
precárias onde se situam os negócios, através da adequação de espaços físicos, construção de centros comerciais de baixo
custo, através da reforma de piso, instalações elétrica, hidráulica, pintura, calçadas, estacionamento, aquisição de equipamentos
tecnologicamente apropriados, assessoria técnica e capacitação.

Ação: 4142-Promoção e Divulgação do Estado
Promoção de empreendimentos estratégicos e polos de crescimentos regionais do Tocantins com foco na atração de
investimentos como fonte de dinamização para projetos empresariais,equipamentos estratégicos, sistemas produtivos integrados
e infraestrutura.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 10110 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - FUNDES

Ação: 4023-Concessão de empréstimo a pequenos empreendedores urbanos e rurais
Conceder empréstimos e ﬁnanciamentos aos empreendedores devidamente cadastrados, através de propostas analisadas a
serem contratados e com garantias avalizadas.

Ação: 4024-Concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos
Conceder empréstimos consignados ao servidor público estadual, através de propostas analisadas e dentro dos limites do Decreto
Estadual nº 5.306/2015.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 10190 - FUNDO DE FARDAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

Ação: 4059-Fornecimento de Fardamento.
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.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 10150 - FUNDO DE FARDAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

Ação: 4060-Fornecimento de fardamento.
Aquisição de fardamento através de processo licitatório ou com dispensa de licitação.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 24950 - FUNDO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Ação: 3010-Capacitação dos Servidores Públicos
Desenvolver, implantar e aplicar programa de desenvolvimento de competências, nas Áreas: Comportamental, Administrativo,
Planejamento em políticas públicas, Finanças, Técnicas, Gerencial, Gestão de Pessoas e Gestão para Resultados; programa de
Palestras, workshop, conferência e congressos na modalidade presencial e à distância; programa de capacitações continuada à
distância; e Formação de servidores em cursos superiores e especializações em diversas áreas da Gestão Pública.

Ação: 3046-Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação
Aquisição de hardware, equipamentos de informática e tecnologia da informação, de rede, de infra-estrutura lógica e de software.
Além de despesas com comunicação da SECAD e seus anexos.

Ação: 3051-Realização de Concursos Público para o Poder Executivo Estadual
Deﬁnição de cargos e de número de vagas; elaboração de edital para licitar empresa que realizará o concurso; licitação,
contratação de empresa, elaboração do edital do concurso, realização das inscrições, realização do concurso, aplicação das
provas, divulgação dos resultados e homologação dos certames.

Ação: 3056-Construção e reforma das instalações físicas da SECAD
Construção, ampliação e reforma nas instalações físicas da sede da Secretaria da Administração e suas unidades administrativas
(Almoxarifado e Arquivo Geral da SECAD, Garagem Central do Estado, Escola de Governo, É PRA JÁ e outros anexos), com
instalações modernas e com acessibilidade.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 10170 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR

Ação: 3052-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.

Ação: 3053-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.

Ação: 4097-Manutenção Administrativa.
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.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 10070 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO CBMTO

Ação: 3054-Reestruturação das unidades do Corpo de Bombeiros.
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
prevenção, combate a incêndio e pânico e vistoria para emissão de certiﬁcado.

Ação: 3085-Realização de Concurso Público
Aumento do contingente proﬁssional do CBMTO através da realização de concursos públicos para provimentos de vagas nos
diversos quadros da corporação, com a devida montagem do processo licitatório e seleção de candidatos.

Ação: 4101-Manutenção do CBMTO.
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.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 08050 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APERF. FUNCIONAL DO M. PÚBLICO DO ESTADO DO TO FUMP

Ação: 3075-Estruturação de Tecnologia da Informação para as Unidades do MPTO.
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 online e outros projetos que vierem a ser desenvolvidos;
estruturação da rede lógica; estruturação da segurança eletrônica dos dados; disponibilização de novos hardwares para atender as
demandas das Unidades do MPE, com a aquisição de computadores, impressoras, scanner ou qualquer outro equipamento de
informática necessário para cumprimento dos objetivos

Ação: 4002-Aperfeiçoamento Funcional de Membros e Servidores do MPTO
"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
Aperfeiçoamento do Ministério Público do Tocantins e à aquisição de obras e publicações destinadas à biblioteca a ele vinculada,
a aquisição de material permanente, material de consumo e serviços, bem como o pagamento pessoas físicas e jurídicas de ações
de capacitação.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 26790 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

Ação: 3043-Modernização da Escola de Gestão Fazendária
Implantação de sistemas informatizados para a área de capacitação e de administração instituindo a conectividade e segurança
de dados, modernização do ensino à distância e do laboratório de informática, bem como o ambiente educacional, administrativo
e externo, aquisição de software e licença de softwares, aquisição de equipamentos e material permanente, encontros e visitas
técnicas para conhecimento de práticas de inovação em instituições de ensino, públicas e privadas.

Ação: 3047-Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ
Contratação de empresa especializadas em desenvolvimento de sistemas e programas, manutenção na área de TI, aquisições de
bens de consumo e serviços, consultorias, aquisição de software, equipamentos de informática e comunicação, construção e
adequação de instalações físicas, bem como outras aquisições de equipamentos e veículos necessários para a modernização.

Ação: 4008-Capacitação continuada de servidores
Contratação de instrutor, tutor, conteudista, palestrante, realização de eventos e cursos de formação ou capacitação presencial e a
distância - EAD para instrutores e servidores, em parceria ou execução direta; apoio logístico, diárias e passagens, visitas técnicas
e intercâmbio.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 06030 - FUNDO ESP. DE COMP. DA G. DOS ATOS DO REG. CIVIL DE P. NATURAIS - FUNCIVIL

UNIDADE ORÇAMENARIA: 06010 - FUNDO ESPECIAL DE MOD. E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS

Ação: 3081-Promoção das Praticas de Resolução de Conflitos
Redução da judicialização de ameaças de pequenas lesões de direitos; implantação do Núcleo de Justiça Restaurativa; realização
de audiências com vistas a ﬁrmar acordos, por meio do dialogo, para a conclusão paciﬁca de processos que chegam ao segundo
grau, celebração de parcerias e convênios com os poderes executivos, municipal e estadual, realização de capacitação, divulgação
das ações, realização de visitas técnicas.

Ação: 3082-Promoção da Efetividade da Prestação Jurisdicional
Criação e implantação de núcleos regionais de atendimento multidisciplinar; estruturação das comarcas e varas de competências
exclusiva da infância e da juventude, inserção de proﬁssionais das áreas de psicologia, pedagogia e assistência social; mutirões
de atendimentos, realização de campanhas publicitárias, aquisição de ônibus, criação e implantação de núcleos de execução de
penas e medidas alternativas - NUPEMAS, elaboração de projetos institucional que esteja ligado a inclusão social e a temática das
penas alternativas, regulamentação e implantação das audiências criminais telepresenciais de modo a suprir deﬁciências no
sistema judiciário, normatização e implantação do trabalho remoto no ambito do poder judiciário, criação e aplicação de
mecanismos para combater a litigância serial, celebração de acordos e convênios co Ministério Público e Defensoria Pública,
capacitação de servidores e magistrados, realização de mutirões. Implementação de ferramenta nos sistemas de processos em
busca de possibilitar o controle das ações repetitivas e dos grandes litigantes, otimização da atuação e procedimentos inerentes
as ações de execuções ﬁscais; adequação da estruturas existentes nos cartórios, melhoria dos fluxogramas; reestruturação dos
termos de parcerias existentes e celebração de novos, criação de uma central única de implantação e implementação de sistema
informatizado de cálculos judiciais, contratação de prestação de serviços, aquisição de equipamentos e materiais, visitas técnicas,
cursos de capacitação, celebração de convênios de cooperação técnica, adequações no sistema E-Proc, aquisição de
equipamentos e materiais, contratação de serviços.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 42650 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Ação: 4073-Fortalecimento de Controle Social e Instância de Pactuação – IGD SUAS
Fortalecimento dos Conselhos Estadual e Municipais de Assistência Social e Comissão Intergestores Bipartite - CIB, estruturação
e manutenção das instâncias Estadual, realização de capacitação para conselheiros estadual, municipais e membros da CIB,
participação de conselheiros e membros da CIB, em fóruns, conferencias, seminários e reuniões estadual e interestadual;
orientação e apoio técnico para realização das conferencias municipais; visita in loco, aos conselhos municipais para assessoria
técnica aos conselheiros e secretaria executiva; pagamento de anuidade FONSEAS; Realização de eventos e atos comemorativos,
técnicos, alusivos à implementação e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social SUAS.

Ação: 4133-Apoio à organização e gestão do programa bolsa família e cadastro único.
Promoção da gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família tendo como etapas: realização de eventos, divulgação, material
de apoio/gráﬁco, aparelhamento e campanha publicitária, apoio técnico in loco, capacitação técnica operacional para os gestores,
técnicos, membros das instancias de controle social, bem como orientações às famílias cadastradas no CADÚnico e beneﬁciário
do Programa Bolsa Família.

Ação: 4141-Serviços Da Proteção Social Básica
Gestão das informações, monitoramento, Planejamento, Coﬁnanciamento, Financiamento, Capacitação Continuada, Apoio à
implantação, à qualiﬁcação e à estruturação dos programas, serviços, benefícios e projetos da Proteção Social Básica

Ação: 4276-Apoio à Organização e Gestão do SUAS
Gestão das informações, Planejamento, Financiamento, Gestão do Trabalho, Vigilância Socioassistencial, Capacitação
Permanente

Ação: 4281-Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Gestão das informações, Planejamento, Financiamento, Capacitação Continuada, Apoio à implantação, à qualiﬁcação e à
estruturação dos programas, serviços e projetos da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Ação: 4289-Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade
Gestão das informações, Planejamento, Financiamento, Coﬁnanciamento, Educação Permanente, Apoio à implantação, à
qualiﬁcação e à estruturação dos programas, serviços e projetos da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Ação: 4293-Fortalecimento Do Controle Social – IGD PBF
Contribuir para o ﬁnanciamento de atividades de apoio técnico e operacional do controle social responsável pelo
acompanhamento, avaliação e subsídio para ﬁscalização da execução do PBF e Cadastro Único na esfera Estadual e fortalecer os
Conselhos Municipais.

Ação: 4320-Apoio À Organização e Gestão Dos Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais
Apoio à implementação e implementação, Gestão das Informações, Planejamento, Financiamento, Coﬁnanciamento, Capacitação,
Monitoramento e Avaliação de Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 20290 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ação: 4021-Governança do Programa de Créditos Educativo PROEDUCAR.
Acompanhamento e pagamento do crédito concedido aos beneﬁciários contemplados com o Programa de Crédito Educativo
PROEDUCAR junto às Instituições de Ensino Superior não públicas. Manutenção do banco de Dados; monitoramento dos
beneﬁciários optantes em realizar parte do pagamento na modalidade em prestação de serviços. Estabelecer o ﬁrmamento de
parcerias entre as Secretarias Estaduais com a ﬁnalidade de receber os proeducandos disponibilizando uma alternativa à quitação
parcial dos seus débitos.

Ação: 4056-Fomento a Projetos Estratégicos, Pesquisas Cientíﬁcas, Tecnológicas e de Inovação.
Fomento a projetos estratégicos de CT&I, promoção a difusão e popularização de CT&I, através de cursos e eventos, incentivo
ﬁnanceiro a projetos de P&DI, cientíﬁcos, tecnológicos e de inovação, por meio de subvenção econômica destinada ao Parque
Tecnológico, ICT’S, IES, comunidade acadêmica, startup’s, microempresas e empresas de pequeno porte, através de chamadas
públicas, cooperação técnica, demandas induzidas que sejam estratégicas para o desenvolvimento e fortalecimento cientiﬁco,
tecnológico e de inovação do estado em consideração a política estadual de CT&I.

Ação: 4145-Promoção à Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia
Fomentar ﬁnanceiramente para promover a participação de técnicos, servidores, pesquisadores, colaboradores eventuais e/ou
alunos em eventos ou capacitação nas áreas cientíﬁcas, tecnológicas e/ou de inovação nacionais ou internacionais. Os apoios
ocorrerão por meio de apresentação de demandas induzidas através do pagamento de passagens e/ou diárias e/ou pagamentos
de inscrições. Realização direta de eventos da SEDEN ou em parceria com outros órgãos do Governo Federal, Estadual e
Municipal, bem como incentivo ﬁnanceiro a projetos de instituições que promovam eventos nas áreas cientíﬁcas, tecnológicas
e/ou de inovação. Os apoios ﬁnanceiros ocorrerão por meio de apresentação de projetos através de chamadas públicas e/ou
demandas induzidas que desenvolvam ações estratégicas. Desenvolvimento de atividades que promovam a difusão e a
popularização da Ciência e a Tecnologia contribuindo para que o cidadão possa conhecer, usufruir e discutir os resultados, a
relevância e o impacto das pesquisas cientíﬁcas e tecnológicas e suas implicações. As atividades, desde que contextualizada ou
objetivada para popularizar a Ciência, Tecnologia e Inovação poderão ser diversiﬁcadas, tais como: apoio ou realização de eventos,
fomento de projetos, produção de materiais lúdicos para distribuição.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 26800 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Ação: 6003-Transferência de Recursos aos Órgãos Executores de Programas Sociais
Provisionamento de recursos ﬁnanceiros a serem destinados aos órgãos executores de programas sociais que compõem a rede
de proteção social do Estado do Tocantins.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 50350 - FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Ação: 4004-Aprimoramento dos serviços da Defensoria Pública
Aprimoramento dos serviços da Defensoria Pública através aquisição de equipamentos; implantação e implementação de Núcleos
Regionais de Defensoria Pública; treinamento de servidores; promoções de eventos cientíﬁcos e educativos; edição de material
técnico-educativo; manutenção da Escola Superior da Defensoria Pública.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 40330 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FUEMA

Ação: 4025-Legalização do uso dos recursos hídricos sob o domínio do Estado.
Legalização de intervenções hídricas mediante a análise de processos administrativos e pela aquisição, contratação e utilização
de bens e serviços, de materiais de consumo e de equipamentos, realizando-se viagens de servidores para vistorias "in loco",
aplicando-se a legislação especíﬁca, atendendo-se as metas da Agência Nacional das Águas–ANA e emitindo-se os seguintes
atos administrativos de legalização sobre intervenções hídricas: a. Declarações Ambientais; b. Outorgas para uso da água; c.
Relatórios sobre barragens inspecionadas; d. Pareceres; e. Aplicação de Taxas pela prestação de serviços do Naturatins.

Ação: 4034-Disseminação de informações para sensibilização e educação ambiental.
Disseminação de dados, informações e orientações ambientais, educando e conscientizando a sociedade para incentivá-la a
proteger e conservar o meio ambiente, utilizando-se de diversas mídias e materiais gráﬁcos de divulgação e propaganda, de
eventos e oﬁcinas educativas com viagens de servidores aos municípios, equipamentos de informática, materiais de consumo,
bens e serviços de terceiros, promovendo-se os seguintes serviços: a. Realização de eventos de educação e conscientização
ambiental; b. Divulgação das ações de proteção ambiental; c. Divulgação dos resultados obtidos por ações e projetos ambientais;
d. Divulgação de dados sobre monitoramento, inspeção e ﬁscalização ambiental; e. Divulgação das ações da Câmara de
Julgamento de Autos de Infração; f. Viabilização de acesso ao Serviço Linha Verde.

Ação: 4044-Fiscalização sobre ações predatórias e de degradação do meio ambiente.
Ações de ﬁscalização para coibir a degradação ao meio ambiente por práticas de caça, pesca, queimadas, desmatamentos e
qualquer ação poluidora, predatória ou ilegal, utilizando-se de equipamentos de logística, materiais de consumo, bens e serviços
de terceiros e veículos para transporte dos servidores ﬁscais, executando-se as seguintes atividades: a. Missões de ﬁscalização
ambiental in loco; b. Atendimento a denúncias e emergências sobre depredações e degradações ambientais; c. Autos de Infração;
d. Embargos sobre as práticas de degradação ambiental e atos predatórios; e. Termos de Apreensão de equipamentos, materiais e
armas de fogo; f. Termos de Ajustamento de Conduta; g. Autos de Infração resultando na Arrecadação de Receitas.

Ação: 4050-Inspeção ambiental sobre atos regulatórios e demandas externas.
Inspeção sobre os recursos ambientais, hídricos e florestais geridos por empreendimentos e atividades rurais e urbanas mediante
a aquisição, contratação e utilização de bens e serviços como equipamentos de informática, materiais de consumo e pela
realização de viagens de servidores para vistorias “in loco”, e mediante a emissão dos seguintes relatórios: a. Relatório de
inspeção ambiental; b. Ofícios de inconformidade; c. Parecer técnico; d. Minuta de ofício.

Ação: 4087-Gestão de Unidades de Conservação.
Implementação e consolidação das Unidades de Conservação-UC para a conservação e preservação da biodiversidade,
executando ações de gestão ambiental e de ordenamento territorial nas unidades, utilizando-se equipamentos de informática,
materiais de consumo, bens e serviços de terceiros e visitação de servidores nas unidades, realizando as seguintes atividades: a.
Implementação de Planos de manejo de UC; b. Realização de acordos e parcerias publico privadas; c. Projetos comunitários no
entorno das UC para desenvolvimento socioambiental; d. Autorizações e suporte para Pesquisas Cientíﬁcas sobre a
biodiversidade; e. Prevenção e combate ao fogo nas UC; f. Concessão de autorizações para exploração de recursos naturais
especialmente protegidos; g. Implementação de compensações ambientais; h. Realização de Zoneamentos das Áreas de Proteção
Ambiental-APA.

Ação: 4089-Implementação de projetos para Pagamento de Serviços Ambientais-PSA.
Implementação de projetos e arranjos para Pagamento de Serviços Ambientais-PSA mediante a concessão de incentivos
governamentais e privados com o estabelecimento de parcerias, deﬁnindo ativos ambientais essenciais para qualidade ambiental
de regiões estratégicas e estabelecendo arranjos ﬁnanceiros e institucionais para aprovação de projetos de PSA, utilizando-se
equipamentos de informática, material de consumo, bens e serviços de terceiros e realizando viagens de servidores.

Ação: 4102-Proteção de animais silvestres.
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 informática e de materiais de expediente, pela aquisição de medicamentos, e pela realização de viagens de
servidores com apoio logístico de transporte.

Ação: 4103-Monitoramento sobre as áreas do Programa de Regularização Ambiental-PRA e dos desmatamentos e queimadas
ilegais.
Monitoramento dos recursos ambientais para identiﬁcação de áreas desmatadas e queimadas sem autorização legal, utilizandose de equipamentos de informática, de materiais de consumo, bens e serviços de terceiros e de viagens de servidores, realizandose os seguintes relatórios: a. Monitoramento anual dos desmatamentos irregulares do estado; b. Monitoramento dos processos de
restauração de vegetação das propriedades com passivos de Reserva Legal-RL e Áreas de Preservação Permanente-APP; c.
Monitoramento e qualiﬁcação das áreas queimadas autorizadas e não autorizadas nas unidades de conservação; d. Parecer
Técnico de Monitoramento; e. Emissão de Declaração de Bioma.

Ação: 4279-Manutenção dos escritórios regionais e demais anexos do Naturatins.
Manutenção da estrutura física e logística dos escritórios regionais e outros anexos para operacionalizar e manter a execução das
ações temáticas do Naturatins, efetuando despesas gerais de apoio logístico para viabilizar as ações de conservação e
preservação do meio ambiente em todo o Estado, como: taxas de energia e água, aluguéis em geral, restauração predial,
aquisições de material de consumo, de mobiliário e de máquinas e equipamentos, taxas, indenizações, viagens de servidores,
manutenção de veículos, serviços diversos, dentre outras.

Ação: 4282-Qualiﬁcação proﬁssional de servidores.
Qualiﬁcação proﬁssional de servidores realizada de forma direta e também pela contratação de empresas e consultorias para a
realização de cursos técnico-proﬁssionais conforme as atividades especíﬁcas dos servidores do Naturatins, utilizando-se a
estrutura física e de logística desta autarquia e realizando-se viagens de servidores às localidades de realização de cursos de
qualiﬁcação.

Ação: 4283-Reestruturação e modernização institucional para a gestão do meio ambiente.
Reestruturação e modernização institucional do Naturatins mediante a aquisição de bens permanentes como mobiliários, veículos
e equipamentos, hardware e software atualizados para informática, melhorando-se os sistemas e a capacidade processamento de
dados, executando-se construções e reformas prediais para ampliação e melhoramento estrutural, e pela aquisição e contratação
de bens e serviços diversos como materiais de consumo, móveis, equipamentos e veículos, e também pela realização de viagens
de servidores aos municípios.

Ação: 4294-Legalização ambiental de atividades e empreendimentos.
Legalização ambiental mediante a concessão de licenças ambientais para o funcionamento de empreendimentos econômicos e
atividades rurais e urbanas, de regularização de Cadastros Ambientais Rurais-CAR e de Programas de Recuperação AmbientaisPRA e de autorização para explorações florestais e servidões ambientais mediante a análise de processos de regularização
ambiental e pela aquisição, contratação e utilização de bens e serviços e de materiais de consumo e equipamentos, realizando-se
viagens de servidores para vistorias “in loco”, aplicando-se a legislação ambiental e de recursos naturais e florestais e emitindo-se
os seguintes atos administrativos: a. Licenças Ambientais; b. Autorizações Ambientais; c. Declarações Ambientais; d. Registro e
validação de Cadastro Ambiental Rural; e. Autorização de Exploração Florestal; f. Autorização de transporte de Produto Florestal; g.
Aplicação de Taxas pela prestação de serviços do Naturatins.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 10090 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Ação: 4074-Fortalecimento do Sistema de Defesa Civil.
O Fortalecimento do Sistema de Defesa Civil ocorre por: implementação do sistema de defesa civil; formação e contratação de
brigadistas, criação, capacitação e manutenção de COMDECS para realizar ações preventivas e preparativas de respostas por
meio de controle de emergências de pequeno, médio e grande porte e articulação da reconstrução de cenários afetados por
desastres.

Ação: 4109-Modernização e Manutenção do Sistema de Monitoramento.
Levantamento de pontos vulneráveis de acompanhamento de áreas de riscos com intervenção prévia aos desastres no estado.

Ação: 4123-Prevenção e Preparação aos Desastres.
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.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 40590 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS

Ação: 3008-Apoio na Implementação de Ações de Adaptação e Mitigação de Situações de Emergência Ambiental
Assegurar a execução de ações para atendimento a situações de emergência ambiental provocada por eventos hidrológicos
críticos, como secas, enchentes, queimadas, que ofereçam risco e perigo à saúde e segurança pública e prejuízos ambientais,
econômicos e sociais; apoio a ações de revitalizações de bacias hidrográﬁcas em situação de vulnerabilidade ambiental; Estudos
e Mapeamentos hidrogeológicos.

Ação: 3021-Estruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Estruturação, manutenção e operação dos Organismos que compõem o SEGRH inclusive com aquisições de equipamentos,
materiais permanentes e de consumo; Capacitação técnica dos membros dos organismos que compõem o SEGRH; apoio
ﬁnanceiro aos organismos que compõem o SEGRH; Incentivo a criação de organismos que compõem o SEGRH, realização de
mobilização social com vistas ao fortalecimento do SEGRH.

Ação: 3023-Financiamento de Programas, Planos, Projetos, Ações, Estudos e Pesquisas de Recursos Hídri
Financiamento de programas, planos, projetos, ações, estudos e pesquisas que visem o desenvolvimento tecnológico, a
conservação, o uso racional e sustentável dos recursos hídricos; ações de fortalecimento institucional através da capacitação do
corpo técnico do SEGRH.

Ação: 3024-Fortalecimento da Educação Ambiental
Apoio a implementação dos instrumentos da Política Estadual de Educação Ambiental, implantação do Programa de Educação

Ambiental e Agricultura Familiar – PEAAF, do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, realização do Projeto
Praia Consciente, implantação do Projeto Cidade Consciente, projeto ECON RUN - ( Corredores do Meio Ambiente),assim como o
projeto Impacto Verde, Semana Estadual do Meio Ambiente, seminários, oﬁcinas e capacitações,conscientização ambiental da
sociedade através de divulgação (folders, outdoor, impressos em geral, inserções no rádio e Televisão)

Ação: 3040-Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos
Assegurar ﬁnanceiramente à revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos, apoio técnico e ﬁnanceiro na elaboração e revisão
de planos de bacias hidrográﬁcas; apoio técnico e ﬁnanceiro na execução das ações propostas nos planos de bacias hidrográﬁcas
existentes; apoio ﬁnanceiro na automatização do sistema de emissão de outorga; apoio ﬁnanceiro na elaboração de estudos para
implementação da cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográﬁcas prioritárias; apoio na implementação do sistema estadual
de informações sobre recursos hídricos; apoio em ações de educação ambiental voltada para a preservação, conservação,
recuperação, expansão e valorização do uso racional dos recursos hídricos.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 30550 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Ação: 0000-Cooperação técnica na gestão da saúde com foco em vigilância
Avaliação das entregas e resultados das ações contidas no Plano de Trabalho Semestral – PTS da Cooperação Técnica da
Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) com a Organização Pan Americana de Saúde – OPAS/OMS, com vistas ao fortalecimento
e aperfeiçoamento da capacidade de gestão do SUS no Estado do Tocantins com foco em vigilância em saúde para potencializar a
utilização da Asis - Análise de Situação de Saúde como instrumento de gestão para tomada de decisão pela equipe gestora tendo
como referência 6 (seis) Resultados (6REs) qualiﬁcados como objetivos que compõem as entregas da ação.

Ação: 0000-Cooperação técnica na gestão da saúde com foco na Rede de Atenção à Saúde
Avaliação das entregas e resultados das ações contidas no Plano de Trabalho Semestral – PTS da Cooperação Técnica da
Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) com a Organização Pan Americana de Saúde – OPAS/OMS, com vistas ao fortalecimento
e aperfeiçoamento da capacidade de gestão do SUS no Estado do Tocantins com foco na Rede de Atenção à Saúde para
potencializar a utilização da Asis - Análise de Situação de Saúde como instrumento de gestão para tomada de decisão pela equipe
gestora tendo como referência 6 (seis) Resultados (6REs) qualiﬁcados como objetivos que compõem as entregas da ação.

Ação: 3004-Aparelhamento da atenção primária
Fortalecimento da atenção primária a nível estadual e municipal com a aquisição de bens e equipamentos por meio de
projetos/convênios e de repasse fundo a fundo seguindo e respeitando as leis dos procedimentos licitatórios para melhoria dos
processos de trabalho e da capacidade de resposta em tempo oportuno.

Ação: 3006-Aparelhamento dos pontos da rede de atenção a saúde
Aparelhamento dos pontos das Redes de Atenção a Saúde, com ênfase na Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede
de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deﬁciência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças
Crônicas, com aquisições de equipamentos e materiais eletromédicos (médico hospitalar, laboratorial e instrumental),
equipamentos de informática, equipamentos mobiliários, veículos de transporte logístico de coisas e pessoas, veículos de
transporte eletivo de pessoas (Transporte Sanitário), veículos ambulâncias, levando em conta a demanda prevista de utilização, a
localização mais adequada do equipamento na Rede, tendo em vista o acesso, a existência de recursos humanos capacitados
para seu manuseio e a organização da Rede de serviços em termos de hierarquização e referência, incluindo o treinamento e
capacitações para o manuseio de equipamentos. Realização de estudo de viabilização da instalação das tecnologias a serem
compradas; determinação da necessidade de aquisição; deﬁnição dos requisitos clínicos; deﬁnição dos requisitos técnicos;
levantamento do mercado; análise do impacto ﬁnanceiro; preparação das especiﬁcações; avaliação de propostas/orçamentos;
aceitação do equipamento; ﬁscalização do contrato das aquisições de equipamentos. Indicador de avaliação: Nº de equipamentos
adquiridos.

Ação: 3015-Cooperação técnica para gestão em saúde em instrumentos de planejamento e gestão
Organização e coordenação do Planejamento no SUS em âmbito estadual e apoio a este processo nos municípios; assessoria,
monitoramento e avaliação das ações de planejamento para gestão da Saúde no âmbito estadual, de forma articulada interna e

externamente; colaboração com o Ministério da Saúde na implementação e aperfeiçoamento do Planejamento do SUS em âmbito
nacional; implementação das diretrizes, metodologias, processos e instrumentos pactuados no âmbito do Planejamento do SUS;
coordenação do processo de planejamento regional de forma articulada, integrada e participativa, com a aplicação e adaptação às
realidades locais; promoção do processo de Regionalização da Saúde e apoio ao desenvolvimento das políticas de saúde no
Estado; estímulo à criação d as câmaras especíﬁcas e grupos de trabalho das Comissões Intergestores Regionais – CIR e
Comissão Intergestores Bipartite – CIB em questões relativas ao planejamento no âmbito do SUS; sensibilização dos gestores
para incorporação do planejamento como instrumento estratégico de gestão do SUS; promoção e apoio à educação permanente
em planejamento para os proﬁssionais que atuam no contexto do planejamento no SUS; participação na implementação da Rede
de Atenção à Saúde (RAS), voltada à articulação e integração das três esferas de gestão do SUS e à divulgação de informações e
experiências de interesse do Planejamento do SUS, bem como na disseminação do conhecimento técnico-cientíﬁco na área;
fomentar a cultura do gerenciamento de projetos e .coordenar o portfólio de projetos estratégicos da SES-TO.

Ação: 3025-Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde
Construção e reforma da infraestrutura de vigilância tendo como etapas: elaboração dos projetos básicos, licitação, contratação
de empresas para reforma, construção. Aparelhamento do sistema de vigilância em saúde por meio da aquisição de
equipamentos, material permanente e veículo Garantindo a logística necessária.

Ação: 3055-Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde
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
regionalizadas inclusive do subsistema de saúde indígena. Realização de levantamentos arquitetônicos; levantamento do
programa de necessidades; realização de atos preparatórios para a sondagem e levantamento topográﬁco de terrenos para
construções, reformas, adequações e ampliações de unidade dos pontos da Rede de Atenção a Saúde; aquisição de imóveis para
instalação de unidades de saúde; acompanhamento da execução das obras de construções, reformas, adequações e ampliações;
ﬁscalização da execução das obras de construções, reformas, adequações e ampliações; realização de atos preparatórios para o
licenciamento ambiental para construções, reformas, adequações e ampliações de unidade dos pontos da Rede de Atenção a
Saúde; transferência de recursos para obras/serviços de pontos de atenção na rede complementar. Indicador de avaliação:
percentual de obra do ponto de atenção concluída (fórmula de cálculo: número de projeto com ordem de serviço ﬁnalizada/
número de projeto com ordem de serviço iniciada X 100).

Ação: 3070-Aparelhamento da atenção primária no município de Guaraí
Fortalecimento da atenção primária a nível estadual e municipal com a aquisição de bens e equipamentos por meio de
projetos/convênios e de repasse fundo a fundo seguindo e respeitando as leis dos procedimentos licitatórios para melhoria dos
processos de trabalho e da capacidade de resposta em tempo oportuno.

Ação: 3071-Reestruturação do Hospital de Guaraí
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
regionalizadas. Realização de levantamentos arquitetônicos; levantamento do programa de necessidades; realização de atos
preparatórios para a sondagem e levantamento topográﬁco de terrenos para construções, reformas, adequações e ampliações de
unidade dos pontos da Rede de Atenção a Saúde; aquisição de imóveis para instalação de unidades de saúde; acompanhamento
da execução das obras de construções, reformas, adequações e ampliações; ﬁscalização da execução das obras de construções,
reformas, adequações e ampliações; realização de atos preparatórios para o licenciamento ambiental para construções, reformas,
adequações e ampliações de unidade dos pontos da Rede de Atenção a Saúde; transferência de recursos para obras/serviços de
pontos de atenção na rede complementar.

Ação: 3084-Fortalecimento da Hemorrede TO
Realização de investimentos em obras de ampliação ou construção e reformas de serviços ou unidades da HEMORREDE com a
elaboração de projetos; levantamento do programa de necessidades; realização de atos preparatórios para a sondagem e
levantamento topográﬁco de terrenos; acompanhamento e ﬁscalização da execução das obras; realização de atos preparatórios
para o licenciamento ambiental para das obras; de equipamentos biomédicos e laboratoriais e equipamentos para implementar o
parque tecnológico da Hemorrede: aquisição de mobiliários; freezer biomédico; equipamento de eletroforese; carrinhos para
emergência completo (com desﬁbrilador, laringoscópios, ambus infantil e adulto, cilindros de oxigênio com manômetro);
equipamento para ﬁsioterapia; equipamentos para enfermagem; materiais para consultórios; materiais permanentes para
odontologia; galão de nitrogênio líquido; equipamento para o ambulatório; coagulômetro semiautomático; phmetro; câmaras de
conservação de reagentes; agitadores de plaquetas e seladoras de bancada; Homogeneizadores de bolsas de sangue; aquisição

de câmara para conservação de hemoderivados/ imuno/ termolábeis; seladora dielétrica para bolsa de sangue; Grupos Geradores
de Energia; coagulômetroSemiautomatizado e Computador (Desktop-Básico); computadores desktops, computador servidor de
grande e médio porte; nobreaks; leitores de código de barras; centrífugas refrigeradas de solo; condicionadores de ar; balanças
antropométrica e digital; aquisição de software de gestão de equipamentos; aquisição de veículos e equipamento de informática;
computadores desktops (estação de trabalho com nobreak). Indicador que será utilizado para avaliar a ação: Proporção de
atividades de Fortalecimento Executadas. Fórmula de cálculo: Numerador: Total de atividades executadas (aparelhamento + obra)
/ Total de atividades programadas (aparelhamento + obra).

Ação: 3086-Construção, reforma e ampliação do Hospital Geral de Araguaína
Construção, ampliação e reformas do hospital geral de Araguaína e 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 regionalizadas.
Realização de levantamentos arquitetônicos; levantamento do programa de necessidades; realização de atos preparatórios para a
sondagem e levantamento topográﬁco de terrenos para construções, reformas, adequações e ampliações de unidade dos pontos
da Rede de Atenção a Saúde; aquisição de imóveis para instalação de unidades de saúde; acompanhamento da execução das
obras de construções, reformas, adequações e ampliações; ﬁscalização da execução das obras de construções, reformas,
adequações e ampliações; realização de atos preparatórios para o licenciamento ambiental para construções, reformas,
adequações e ampliações de unidade dos pontos da Rede de Atenção a Saúde; transferência de recursos para obras/serviços de
pontos de atenção na rede complementar.

Ação: 3087-Implantação de Unidades Hospitalares Regionalizadas
Implantação de rotinas e procedimentos de gerenciamento, de atenção e de assistência à saúde que resultem no atendimento
ambulatorial e hospitalar de ações e serviços de saúde de média complexidade em hospitais implantados no âmbito regional,
compreendendo as adequações físicas, ampliações e reformas estruturais nos ambientes físicos das unidades hospitalares;
elaboração de projetos de obras e serviços; realização de levantamentos arquitetônicos; levantamento do programa de
necessidades; atendimento ambulatorial e hospitalar de ações e serviços de atenção à saúde direta ou indiretamente atendendo
aos problemas de saúde e agravos da população através de procedimentos especializados realizados por equipe multiproﬁssional:
atendimentos nos Pronto Socorros; internações clínicas, cirúrgicas e especializadas; cirurgias de urgência e cirurgias eletivas;
diagnóstico por imagem (exames de imagens); exames de métodos gráﬁcos; ﬁsioterapia; terapias especializadas; Órteses e
Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção - OPME; anestesia. Banco de Sangue; Banco de Leite; odontologia hospitalar;
epidemiologia hospitalar; serviço de atendimento a vítima de violência. Terapia nutricional (alimentação convencional, dietas
enterais e parenterais). Funcionamento da CME – Central de Materiais Esterilizado e do Centro Cirúrgico; da farmácia (materiais,
medicamentos e insumos estratégicos); limpeza, higienização, asseio e conservação predial, gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (RSSS), locação, manutenção de equipamentos; aquisição de materiais de expediente; aquisição de impressos
e materiais gráﬁcos; serviço de processamento de roupas e hotelaria hospitalar; locação e seguro de veículos; transferências de
pacientes; contratualização de serviços ambulatoriais e hospitalares através da formalização de parcerias em contrato de gestão;
visitas técnicas nas unidades hospitalares com a ﬁnalidade de identiﬁcar problemas e necessidades, visando o cumprimento de
contratualização ﬁrmada com Organizações Sociais; realização de reuniões técnicas e de gestão no contexto do SUS;
funcionamento das comissões hospitalares; monitoramento das atividades hospitalares; capacitações e atualizações dos
proﬁssionais nas atividades/ações de gestão e assistência ambulatorial e hospitalar.

Ação: 4028-Cooperação técnica na gestão da vigilância em saúde
Cooperação Técnica com Organismo Internacional,Nacional, Estadual, Municipal ou privado, com secretarias municipais de saúde
e/ou com as entidades representativas dos entes estaduais e municipais (CONASS, CONASEMS e COSEMS –TO) para
transferência, absorção e o desenvolvimento de atividades de Planejamento, Gestão, Logística e Vigilância em Saúde para
implementação de atividades destinadas a garantir a geração de conhecimento, utilização de consultoria especializada, formação
e treinamento de recursos humanos, complementação da infra-estrutura necessária à realização dos trabalhos previstos,
abrangendo a aquisição de equipamentos, de material bibliográﬁco e de aparelhos e instrumentos de laboratório. Descentralização
da gestão das ações e serviços de vigilância em saúde às secretarias municipais de saúde (desconcentração).Descentralização
econômica através do repasse de recursos ﬁnanceiros às secretarias municipais de saúde (transferência de recursos ﬁnanceiros
fundo a fundo e/ou convênios), voltados ao fortalecimento das ações de vigilância em saúde. Repasse de recursos a ONGs,
conforme as regras previstas em convênios e na legislação que regulamenta. Contratação e estabelecimento de convênios com
empresas privadas. Garantindo a logística necessária.

Ação: 4029-Coordenação da Rede de Atenção à Saúde (RAS)
Coordenação das Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede
de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deﬁciência, Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças
Crônicas de forma integrada com a Atenção Primária, viabilizando as ações e serviços das unidades funcionais de saúde, pontos

de atenção (CAPS, SRT, CER, SER, RAU, Rede Cegonha, SRC, SDM, ambulatórios de especialidades médicas). Supervisão clínicainstitucional, visitas técnicas, processos formativos, reuniões dos coletivos, monitoramento, avaliação, participação de servidores
e colaboradores em eventos técnico-cientíﬁcos local, nacional e internacional; realização de eventos (oﬁcina, seminários, fóruns);
articulação de ações para a promoção da saúde, prevenção e controle de agravos (integração com a Atenção Primária);
mecanismos e atividades de suporte a Rede de Atenção à Saúde envolvendo transporte de pacientes, transporte de resíduos de
serviços de saúde, sistemas informatizados de apoio, sistemas de distribuição de insumos, materiais, medicamentos e correlatos;
alimentação, limpeza, higienização, asseio e conservação predial, locação de imóveis e de equipamentos, manutenção de
equipamentos e imóveis; serviço de processamento de roupas; aquisição de órteses e próteses, meios auxiliares de locomoção,
insumos ligados a reabilitação de pessoas com deﬁciência física, auditiva, visual e intelectual e autismo nas quatro redes
temáticas. Indicador de avaliação: percentual de ponto de atenção da Rede coordenado (fórmula de cálculo: atividade da PAS
realizada/ atividade programada x 100).

Ação: 4030-Descentralização de ações e serviços de saúde
Expansão de ações e serviços de saúde com centralização das decisões para o ente federativo municipal, por meio de Cooperação
Financeira. Deﬁnição de prioridades estaduais; garantia de alocação de recursos próprios do tesouro estadual (repasses de
recurso ﬁnanceiro); deﬁnição de critérios claros de alocação de recursos federais e estaduais entre áreas da política e entre
municípios. Busca da equidade na alocação de recursos; repasses de recurso ﬁnanceiro do teto do bloco da média e alta
complexidade para os hospitais de pequeno porte (HPP municipal e Hospital Municipal) e outros serviços de média e alta
complexidade. Indicador de avaliação da ação: percentual de procedimento ambulatorial e hospitalar ofertado pela rede pública
municipal (fórmula de cálculo: número de procedimento ambulatorial e hospitalar ofertado pela rede pública municipal/ total de
procedimentos ambulatorial e hospitalar ofertado X 100).

Ação: 4061-Fornecimento de fórmulas nutricionais
Aquisição de Fórmulas Nutricionais padronizadas para atendimento de patologias de relevância para o Estado e pactuadas na CIB
e dietas excepcionais provenientes de sentenças judiciais.

Ação: 4062-Fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos (Sentenças Judiciais)
Programação, aquisição, distribuição, dispensação de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes
e outros produtos destinados ao atendimento de sentenças judiciais.

Ação: 4065-Fortalecimento da auditoria do SUS
Realização das atividades de auditoria e ﬁscalização no âmbito do Sistema Único de saúde (SUS), contribuindo para a qualidade
da atenção à Saúde e para a cidadania. Veriﬁcação da conformidade com os padrões estabelecidos ou detecção de situações que
exijam maior aprofundamento; avaliação da estrutura dos processos aplicados e os resultados alcançados para veriﬁcação de sua
adequação aos critérios e parâmetros exigidos de eﬁciência, eﬁcácia e efetividade nos procedimentos praticados pelos agentes
públicos, mediante exame analítico e pericial. Realização de auditorias e ﬁscalização para constatação de regularidade das
contas, da execução de contratos, acordos, convênios e fundos e a probidade na aplicação dos recursos públicos da saúde.
Realização de auditorias ordinárias e extraordinárias; participação de capacitações (de curto, médio e longo prazo), eventos
técnicos cientíﬁcos, intercâmbios no âmbito nacional e internacional, seminários, reuniões e demais eventos; promoção de
capacitações para o fortalecimento do SNA (Sistema Nacional de Auditoria) – componente estadual e municipais.

Ação: 4078-Gerenciamento do risco sanitário
Realização das ações de inspeção/reinspeção; atendimentos de denúncias/reclamações; ações conjuntas para a intervenção do
risco sanitário; coletas de amostras de produtos sujeitos a vigilância sanitária, bem como, ações de monitoramentos,
acompanhamentos, análises, supervisões e investigações executadas para o gerenciamento do risco sanitário.

Ação: 4092-Promover as políticas de gestão do trabalho
Promover 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; Acompanhar a
correta execução do Estatuto dos Servidores Públicos civis do Estado do Tocantins, bem como a aplicação das legislações
vigentes inerentes à gestão do trabalho, no âmbito da SES/TO; Acompanhar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração PCCR
dos proﬁssionais da Saúde do Estado do Tocantins e apoiar e estimular a implantação e implementação dos PCCR nos municípios
do Estado, sob a ótica do PCCS-SUS; Planejar e coordenar ações que propiciem o desenvolvimento de atividades na área de
medicina e segurança no trabalho nas unidades da Sesau -TO; Estimular proposições de criação de sistemas de competências

proﬁssionais para regulação dos processos de trabalho em saúde; Colaborar para a articulação de um sistema permanente de
negociação das relações de trabalho, por meio do funcionamento da Mesa Estadual de Negociação Permanente do Trabalho no
SUS/TO, com os gestores a nível estadual e municipal, e as representações dos trabalhadores em saúde; Monitorar o processo de
avaliação periódica de desempenho dos servidores da saúde e do quadro geral lotados na saúde para melhoria do processo de
trabalho e ﬁns de evolução funcional; Realização e participação de reuniões, oﬁcinas, câmaras técnicas, visitas técnicas,
seminários, cursos de capacitação; Realização de diagnósticos e outros; Serviços de passagens aéreas e pagamentos de diárias;
Aquisição de equipamentos de informática, mobiliários, material de consumo e gráﬁcos.

Ação: 4093-Integração e qualiﬁcação das ações e serviços de vigilância e atenção à saúde
Desenvolvimento de ações e serviços de vigilância através de capacitação de proﬁssionais e gestores em temas relacionados à
Vigilância em Saúde tanto no âmbito estadual quanto municipal, participação e realização de eventos técnicos e cientíﬁcos,
intercâmbios, oﬁcinas, seminários, simpósios, congressos, treinamentos em serviço, cursos de curta, media e longa duração nos
municípios e em outros estados, em âmbito nacional e internacional. Realizar supervisões, operações de campo, visitas,
assessorias, reuniões técnicas, busca ativa, monitoramento, inspeções, análise da situação de saúde, pesquisa e educação em
saúde, estudos epidemiológicos, investigação de surtos e epidemias, levantamentos, investigações e inquéritos epidemiológicos,
entomológicos e sorológicos, atualização do reconhecimento geográﬁco e georreferenciamento dos municípios e cadastramento
e georeferenciamento dos locais de sepultamento do Estado. Implantação de serviços, fluxos, procedimentos, protocolos e etc.,
avaliação da eﬁcácia de inseticidas, saneamento e manejo ambiental, promoção, atenção e vigilância em saúde do trabalhador,
acompanhamento e vigilância em empreendimentos com potenciais impactos ambientais relacionados à saúde humana e aos
ambientes e processos de trabalho. Parcerias intersetoriais e interinstitucionais, planejamento, coordenação, avaliação e controle
em todos os aspectos da vigilância. Controle de qualidade laboratorial externo e interno, logística de transporte de materiais e
amostras biológicas, apoio à implantação e/ou implementação da rede laboratorial e outros serviços de vigilância. Recebimento,
conservação, acondicionamento, transporte e distribuição dos imunobiológicos. Avaliação e análise de vacinas sob suspeita,
análise e avaliação dos registros de eventos adversos pós-vacinação. Desenvolvimento de ações conjuntas entre a vigilância em
saúde, atenção primária e controle social, realização de campanhas (multivacinação, anti-rábica dentre outras). Manutenção da
estrutura física e operacional da Vigilância em saúde e Aquisição de materiais de consumo (medicamentos, material gráﬁco,
expediente, materiais de apoio a execução das demais atividades et.), formalização de contratos com pessoa jurídica garantindo a
logística necessária.

Ação: 4113-Oferta da assistência à saúde de média e alta complexidade ao cidadão
Implementação de rotinas e procedimentos de gerenciamento que resultem no atendimento ambulatorial e hospitalar de ações e
serviços de atenção à saúde de média e alta complexidade, atendendo aos problemas de saúde e agravos da população através
de procedimentos especializados realizados por equipe multiproﬁssional nos hospitais da rede estadual, realizando direta ou
indiretamente atendimentos no Pronto Socorro Adulto e Infantil; internações nas enfermarias de clínica médica, especialidades
clínicas e cirúrgicas; e de isolamento; internações em Unidades de Terapia Intensiva, Adulto, Pediátrica e Neonatal. Cirurgias
ambulatoriais; traumatoortopedia; cirurgia vascular; cardiologia intervencionista; endovasculares; extracardíacos; cirurgia
cardiovascular; transplantes; neurocirurgia; assistência em otologia; cirurgia das vias aéreas superiores e da região cervical;
cirurgia da calota craniana, da face e do sistema estomatognático; procedimentos em ﬁssuras lábio palatais; reabilitação protética
e funcional das doenças da calota craniana, da face e do sistema estomatognático; assistência aos pacientes portadores de
queimaduras; assistência aos pacientes portadores de obesidade (cirurgia bariátrica); genética clínica. Laboratório clínico;
patologia clínica; anatomopatologia; citopatologia; diagnóstico por imagem (exames de imagens); exames de métodos gráﬁcos;
ﬁsioterapia; terapias especializadas; Órteses e Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção - OPME; anestesia. Banco de Sangue;
Banco de Leite; Serviço de Atendimento Domiciliar. Ações especializadas em odontologia. Assistência ao paciente oncológico
(quimioterapia e radioterapia); atenção integral a doenças crônicas e degenerativas, diagnóstico, tratamento e controle aos
portadores de câncer. Serviço da epidemiologia hospitalar; serviço de atendimento a vítima de violência. Terapia nutricional
(alimentação convencional, dietas enterais e parenterais). Funcionamento da CME – Central de Materiais Esterilizado e do Centro
Cirúrgico; da farmácia (materiais, medicamentos e insumos estratégicos); limpeza, higienização, asseio e conservação predial,
gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSSS), locação, manutenção de equipamentos; aquisição de materiais de
expediente; aquisição de impressos e materiais gráﬁcos; serviço de processamento de roupas e hotelaria hospitalar; locação e
seguro de veículos; desembaraço alfandegário; transferências de pacientes; contratualização de serviços ambulatoriais e
hospitalares através da formalização de parcerias em contrato de gestão; visitas técnicas nas unidades hospitalares com a
ﬁnalidade de identiﬁcar problemas e necessidades, visando o cumprimento de contratualização ﬁrmada com Organizações
Sociais; realização de reuniões técnicas e de gestão no contexto do SUS; funcionamento das comissões hospitalares;
monitoramento das atividades hospitalares; capacitações e atualizações dos proﬁssionais cuja atividades/ações gerem impacto
na área da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

Ação: 4116-Organização e viabilização dos serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico
Aquisição de serviços de saúde junto ao setor privado complementar - empresas sem ﬁns lucrativos (empresas ﬁlantrópicas) e/ou

com ﬁns lucrativos; Aquisição de serviços de apoio, diagnóstico, terapêutico, e cirúrgico, junto ao setor privado complementar;
aquisição de serviços de reabilitação; aquisição de serviços em clínica de recuperação para dependentes químicos; serviço de
radioterapia, quimioterapia e braquiterapia, UTI aérea, UTI móvel terrestre, Leitos de UTI Adulto, Pediátrico e Neonatal, Cirurgia
Cardíaca Pediátrica, Terapia Renal Substitutiva (TRS); aquisição de Câmara Hiperbárica; aquisição de serviços de imagem;
cintinlograﬁa; endoscopia; imunohistoquimica; oftalmologia; urologia; desintometria; eletroencefalograma; eletroneuromiograma;
patologia Clinica; PET CT; citologia; anatomopatologia; biópsias e outros serviços não ofertados na rede própria, priorizando
sempre que possível, o acesso da população de forma regionalizada. Atendimentos às determinações judiciais. Indicador de
Avaliação: Número de procedimentos ambulatoriais e hospitalares ofertados pela rede complementar contratualizados.

Ação: 4125-Produção de análises laboratoriais de interesse à saúde pública
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 laboratorial e encaminhamento de amostras de doença e agravos para análises laboratoriais em Centros de
Referência. Viabilização de instalação de ferramenta de informática e sistema gerenciador de informação das análises
laboratoriais. Manutenção da estrutura física e operacional do LACEN.

Ação: 4127-Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede
Realização atividades inerentes ao ciclo do sangue (captação do doador, coleta de sangue, processamento do sangue (produção
de hemocomponentes), ﬁltragem, exames sorológicos e imuno-hematológicos) para distribuição de sangue e hemocomponentes
aos leitos hospitalares conforme parâmetros do Ministério da Saúde. Realizar supervisões, cadastros, implantação de sistemas,
softwares; Viabilizar o apoio gerencial ao processo logístico da hemorrede, por meio da manutenção da estrutura física e
operacional da hemorrede e aquisição de materiais de consumo, logística de transporte de materiais, formalização de contratos
com pessoa jurídica. Desenvolvimento de ações e serviços da hemorrede através de Qualiﬁcação técnica e gerencial, com a
implantação de melhoria contínua dos processos de trabalho, através de participação e realização de eventos técnicos e
cientíﬁcos, oﬁcinas, seminários, simpósios, congressos, encontros, videoconferências, webconferências, capacitações, cursos,
treinamentos em serviço, cursos de curta, média e longa duração nos municípios e em outros estados. Indicador que será utilizado
para avaliar a ação: Número de hemocomponentes produzidos

Ação: 4134-Promoção da ouvidoria do SUS
Implantação de Ouvidoria nas unidades hospitalares estadual. 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, promoção ou participação de eventos, palestras, oﬁcinas,
seminários e reuniões técnicas dentro e fora do estado, confecção de material gráﬁco e de divulgação, visita aos municípios, visita
à rede hospitalar, pesquisa de satisfação e capacitação. Atendimento realizado compreendendo desde o registro da demanda,
tratamento, encaminhamento, analise da resposta, conclusão, retorno ao demandante até seu fechamento e arquivamento pelo
sistema. Emissão de relatório estatístico de classiﬁcação de demandas à Ouvidoria: denuncia, elogio, informação, reclamação,
sugestão, solicitação.

Ação: 4139-Promoção do controle social no SUS
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 de saúde e aprovação de projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo; estabelecimento de estratégias e
procedimentos de acompanhamento de gestão do SUS; avaliação da organização e o funcionamento do SUS; ﬁscalização e
acompanhamento do desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde; deﬁnição das diretrizes para elaboração dos planos de
saúde e deliberação sobre eles; estímulo, apoio e promoção de estudos e pesquisas na área da saúde; estabelecimento de
diretrizes e critérios operacionais relativos à localização e ao tipo de unidades prestadoras de serviços; estabelecimento de ações
de informação, educação e comunicação em saúde; apoio promoção da educação para o controle social; aprovação,
encaminhamento e avaliação da política para os Recursos Humanos do SUS; acompanhamento da implementação das
deliberações dos relatórios das plenárias dos Conselhos de Saúde; estimulo à articulação e intercâmbio entre os Conselhos de
Saúde e entidades governamentais e privadas; promoção de Conferências de Saúde; discussão, elaboração e aprovação de
proposta de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde; atuação na formulação e no controle da
execução da política de saúde, incluindo seus aspectos econômicos e ﬁnanceiros e propositura de estratégias para sua aplicação
deliberando sobre os instrumentos de gestão do SUS (Plano de Saúde, Programação anual de Saúde e Relatório de Gestão) e
gestão orçamentária (PPA/LDO/LOA).

Ação: 4153-Qualiﬁcação de leitos no ponto de atenção hospitalar
Implementação dos leitos dos pontos de atenção hospitalar com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede
Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deﬁciência e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas
com Doenças Crônicas, viabilizando as ações dos hospitais regionalizados por meio de supervisão clínica-institucional, visitas
técnicas, processos formativos, reuniões dos coletivos, monitoramento, avaliação, participação de servidores e colaboradores em
eventos técnicos-cientíﬁcos locais, nacionais e internacionais; realização de eventos (oﬁcina, seminários, fóruns); articulação de
ações para a promoção da saúde, prevenção e controle de agravos; mecanismos e atividades de suporte as Redes de Atenção à
Saúde envolvendo transporte de pacientes, transporte de resíduos de serviços de saúde, sistemas informatizados de apoio,
sistemas de distribuição de insumos, materiais, medicamentos e correlatos; alimentação, limpeza, higienização, asseio e
conservação predial, locação, manutenção e aquisição de equipamentos e locação de imóveis; serviço de processamento de
roupas; aquisição de órteses e próteses. (Fórmula de calculo do indicador: Número de leitos qualiﬁcados dividido por total de
leitos padronizado por portarias x 100).

Ação: 4156-Qualiﬁcação do processo de trabalho da atenção primária.
Qualiﬁcação por meio do desenvolvimento de estratégias de apoio como assessoria, cooperação técnica, eventos técnicocientíﬁcos, acompanhamento, monitoramento e avaliação.

Ação: 4174-Viabilização ao incentivo do coﬁnanciamento dos componentes da assistência farmacêutica
Repasse do incentivo ﬁnanceiro do medicamento do Componente Básico, mensal, referente à contrapartida estadual aos
municípios; Repasse do incentivo ﬁnanceiro do medicamento do Componente Estratégico corresponde ao anual referente à
contrapartida estadual para aquisição dos medicamentos para a saúde mental (CAPS) aos municípios que possuem o serviço;
aquisição e distribuição do medicamento do Componente Estratégico aos pacientes de dois CAPS de Araguaína gerenciados pelo
Estado; aquisição e distribuição do medicamento do Componente Especializado para fornecimento aos usuários de acordo com
os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Viabilização das condições de funcionamento da gestão
da Assistência Farmacêutica: da manutenção corretiva e preventiva do prédio da diretoria (sede) e das 3 unidades
descentralizadas (grupo gerador, rede de frios, ar condicionados da diretoria e unidades); alarme 24 horas nas unidades.
Realização de eventos, visita técnica para a divulgação das portarias e metas da Assistência Farmacêutica para os municípios do
Estado; participação em seminários, reuniões e outras atividades relacionadas à Assistência Farmacêutica em outros Estados;
capacitação dos servidores da diretoria e aquisição de material: gráﬁco, de consumo e permanente; contratação de serviços de
terceiros: limpeza, fracionamento de medicamentos, transporte (locação ou aquisição de veículo) coffee break e outros.
Pagamento do aluguel do prédio da diretoria e das unidades regionalizadas. Aquisição de medicamentos do Componente
Estratégico. Diárias e passagens.

Ação: 4175-Viabilização ao incentivo do coﬁnancimento do sistema da Rede de Atenção à Saúde (RAS)
Realização do repasse ﬁnanceiro mensal do coﬁnanciamento aos incentivos dos dispositivos da Rede de Atenção à Saúde
implantadas ou implementadas nos municípios - Rede de Urgência e Emergência (RUE) e Rede de Atenção Psicossocial (RAPS):
incentivo ﬁnanceiro ao funcionamento dos CAPS - Centro de Atenção Psicossocial; SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência e UPA – Unidade de Pronto Atendimento de gestão municipal, correspondente ao percentual de 25% do valor total do
ﬁnanciamento destas políticas previstas em portarias do Ministério da Saúde, referente à contrapartida estadual na modalidade
regular e automática fundo a fundo. Indicador de avaliação: percentual do incentivo viabilizado (fórmula de cálculo: valor total de
repasse pago no exercício vigente / Valor total de repasse devido X 100).

Ação: 4176-Viabilização do acesso aos serviços de saúde de forma regulada e oportuna
Operacionalização dos Complexos Reguladores; regulação das cirurgias eletivas; regulação do acesso (vagas dos leitos) das UTI
públicas e privadas contratadas; regulação das consultas e exames sob gestão estadual; concessão de benefícios regulados para
fora do Estado, serviços inexistentes e/ou insuﬁcientes na rede pública estadual - Tratamento Fora de Domicílio (TFD).
Monitoramento e ﬁscalização dos contratos e convênios com prestadores no âmbito da função de avaliação do SUS; articulação
para a condução e monitoramento da programação de ações e serviços no âmbito do SUS (PPI/ PGASS); viabilização do acesso à
população do Estado do Tocantins na rede SUS pública estadual, municipal e complementar contratualizada, por meio das
atividades de controle, avaliação e regulação: supervisão e monitoramento in loco do Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saúde e do faturamento, visando garantir o cadastro das unidades atualizadas e assim subsidiar os sistemas de faturamento e
regulação; cooperação técnica dos municípios nos sistemas de informação em saúde in loco; processamento das informações
nos sistemas de informação ambulatorial e hospitalar; monitoramento e avaliação. Indicador de avaliação: número de acessos
regulados.

Ação: 4307-Formação dos trabalhadores do SUS
Desenvolvimento proﬁssional, individual e coletivo dos gestores e técnicos atuantes no Sistema Único de Saúde - SUS, conforme a
política de educação permanente em saúde, por meio de processos educacionais de curta, média e longa duração, englobando
atualizações, aperfeiçoamentos, qualiﬁcações, cursos técnicos, pós-técnicos, pós-graduações stricto e lato sensu em áreas
estratégicas para o SUS; Pesquisas; Implantação, Implementação e Descentralização das Tecnologias Educacionais; Manutenção
da Comissão de Integração Ensino Serviço; Gestão dos Núcleos de Educação Permanente das unidades de saúde sob gestão
estadual e do Núcleo de Interação, Ensino-Serviço – NIES, com vistas à regulamentação dos estágios nas unidades de saúde do
Estado; Garantia de recursos necessários com vistas à participação e realização de capacitações, seminários, oﬁcinas,
congressos, cursos, workshops, palestras, fóruns, encontros, visitas técnicas e demais eventos técnico-cientíﬁcos, internos ou
externos; Fomento aos processos educacionais e de pesquisa em saúde; Co-ﬁnanciamento das pesquisas do Programa de
Pesquisa para o SUS (PPS - SUS) para o Estado do Tocantins; Construção de currículos e programas integrados; Planejamento
pedagógico; Processos seletivos; Realização de processos seletivos; Processos licitatórios; Monitoramento e avaliação de forma
centralizada e descentralizada; Certiﬁcação; Contratação de serviços de terceiros (pessoa física e jurídica); Aquisição de
equipamentos e materiais de informática; Material permanente e de consumo; Manutenção e reforma das instalações física da
escola.

Ação: 4315-Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos (Ação Civil Pública)
Programação, aquisição, distribuição, dispensação de medicamentos, conforme consignação em Ata de Audiência de Conciliação
ocorrida em 06/11/2017 na sala de sessões da Turma Recursal da Secção Judiciária do Estado do Tocantins, sob presidência da
Juíza Federal Denise Dias Dutra Drumond, no Inquérito Civil nº 136.000.000018-2014-15 (ACP 6650-45.2013.4.01.4300).

Ação: 4316-Aquisição de medicamentos, materiais, insumos da rede hospitalar, órtese e prótese (Ação Civil Pública)
Programação, aquisição, distribuição, dispensação de medicamentos, materiais, insumos da rede hospitalar, órtese e prótese,
conforme consignação em Ata de Audiência de Conciliação ocorrida em 06/11/2017 na sala de sessões da Turma Recursal da
Secção Judiciária do Estado do Tocantins, sob presidência da Juíza Federal Denise Dias Dutra Drumond, no Inquérito Civil nº
136.000.000018-2014-15 (ACP 6650-45.2013.4.01.4300).

UNIDADE ORÇAMENARIA: 18670 - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA, O ADOL. E O JOVEM - FECA

Ação: 4275-Fortalecimento dos Conselhos, Estadual e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente
Capacitação de conselhos municipais; criação e manutenção de Site e Boletim Eletrônico para divulgação de informações
pertinentes a política da Criança e do Adolescente, bem como acompanhar a atuação do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CEDCA. Apoiar a Escola de Conselhos na Formação dos Conselheiros (CMDCA’s e CT’s). Apoiar o
CEDCA, no acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução das medias socioeducativas no Tocantins. Captação de
recursos e fortalecimento do FECA. Desenvolvimento de ações voltados a programação, proteção e garantia dos direitos da
criança e do adolescente e Implantação do Comitê Intersetorial para elaboração de políticas públicas para Primeira Infância em
atenção à LEI Nº 13.257, DE 8 DE MARÇO DE 2016, Estatuto da Infância.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 18910 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Ação: 4284-Atendimento aos dependentes químicos, egressos e/ou seus familiares
Viabilizar atendimento aos dependentes químicos, junto aos Centros Especializados ou comunidades terapêuticas. Implantar e
manter Centros especializados de atendimento aos dependentes químicos. Criar e manter vagas nos centros especializados.
Apoio, ampliação e manutenção de vagas em comunidades terapêuticas. Realização de obras nas comunidades, através de
chamamentos públicos ou termos de colaboração técnica. Melhorias na oferta de vagas. Realizar atividades de busca,
monitoramento, encaminhamento e acompanhamento das pessoas atendidas nas vagas mantidas junto aos centros e junto às
comunidades terapêuticas.

Ação: 4291-Fortalecimento da política Estadual sobre Drogas.
Realizar ações de inserção social e capacitação para autonomia e geração de renda junto às comunidades terapêuticas ou/e aos
Centros especializados de atendimento aos dependentes químicos; Realizar parcerias público-privadas para a promoção do
tratamento do dependente químico. Aquisição de equipamentos e mobiliários para o núcleo; Parcerias com instituições para
contratação de estagiários. Articulação das políticas públicas sobre Álcool e outras Drogas; aperfeiçoamentos dos marcos
institucionais e legais; implantação e fortalecimentos dos Conselhos municipais; realização de campanhas de prevenção ao uso
das drogas, realização de debates com a sociedade, seminários, ciclos de palestras em parceria com demais órgãos que integram
a política estadual; realização da semana estadual sobre Drogas; apoio a pesquisas diversas (sobre a política e a temática) para
divulgação no site do observatório sobre Drogas.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 24830 - FUNDO FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENARIA: 18370 - FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - PROCON

Ação: 4285-Fortalecimento das ações para defesa e proteção dos direitos do consumidor.
Realização de ações voltadas para o atendimento ao público, bem como, aquelas de caráter informativo/educativo por meio da
utilização de unidade móvel do Procon, percorrendo os municípios com o intuito de levar os serviços do órgão principalmente
naquelas localidades que não possuem núcleo de atendimento ao consumidor. Além de possibilitar a abertura de reclamações
pelos consumidores, serão realizadas ações educativas nas escolas públicas por meio do Projeto Procon nas escolas, o qual prevê
a contratação de apresentações artísticas, atividades de lazer, brindes e premiações, confecção e distribuição de cartilhas,
folderes, códigos de defesa do consumidor, etc., além de despesas com contratação de serviços de terceiros (despesas
operacionais com estrutura e logística), materiais de consumo e bens permanentes.

Ação: 4286-Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento de defesa do consumidor.
Núcleo implantado e mantido com reparos, reformas, aquisição de material de expediente, reaparelhamentos, matérias
permanentes incluindo os serviços móveis.

Ação: 4287-Capacitação de servidores do sistema de proteção e defesa dos direitos do consumidor.
Capacitação de servidores por meio de cursos, simpósios, oﬁcinas, congressos, seminários, etc., aquisição de livros e revistas
especializados em direitos do consumidor, aquisição de material permanente e de expediente e contratação de serviços de
terceiros.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 32460 - FUNDO PARA MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

Ação: 3077-Expansão e Melhoramento da Estrutura Física e Operacional das Unidades da Polícia Civil
Construção, reforma e adequações de unidades de segurança pública, aquisição e modernização dos equipamentos, mobiliário
em geral, armamentos, munições, equipamentos e materiais de segurança, de comunicação, de manobra e patrulhamento, de
áudio, vídeo e foto para uso proﬁssional, modernização dos equipamentos de investigação, perícia, identiﬁcação, genética forense,
medicina legal, bem como a Academia de Polícia Civil (com armas, munições e outros insumos de uso nos treinamentos dos
policiais, atualização do acervo bibliográﬁco, reestruturação do alojamento e refeitório), material de expediente, consumo e outros
equipamentos ou materiais que venham melhorar o atendimento das unidades de segurança pública, promoção, implantação,
expansão, modernização e manutenção dos sistemas de informação e telecomunicação com aquisição de equipamentos de
informática e elétricos, aquisição e manutenção de software, após realizar análise das particularidades setoriais para a elaboração
do projeto, levantamento, reavaliação dos custos, licitação, construção e entrega da unidade, através de parcerias, convênios com
órgãos públicos e iniciativa privada.

Ação: 3079-Qualiﬁcação, formação e valorização do Policial Civil
Realização e participação do Policial Civil em curso de formação, aperfeiçoamento, especialização, seminários, congressos e
treinamentos, cursos diversos, disponibilizando os recursos necessários à Academia de Polícia Civil e telecentros, atendimento e
acompanhamento biopsicossocial aos proﬁssionais de segurança pública e familiares; recuperação e encaminhamento às redes
de atendimento público e privado; realização de eventos, palestras, seminários, campanhas educativas e de divulgação, pesquisa
de avaliação de resultados e pesquisas de mensuração de fatores epidemiológicos, capacitação da equipe multidisciplinar e
disponibilizar os recursos materiais necessários ao atendimento à saúde e valorização do policial, com parcerias e convênios com
órgãos públicos e iniciativa privada.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 18920 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

Ação: 3090-Construção, reforma e ampliação das unidades vinculadas ao Sistema Penitenciário e Prisional.
Construção, reforma e ampliação de Unidades vinculadas ao Sistema Penitenciário e Prisional de acordo com projeto básico
aprovado pelas áreas técnicas e órgãos especializados.

Ação: 4298-Implantação e gerenciamento das centrais de alternativas penais e de monitoramento eletrônico de pessoas.
Fomentar a implantação das políticas públicas de monitoramento eletrônico de pessoas e de alternativas penais a prisão com
objetivo de reduzir o encarceramento desnecessário, assim como promover o acompanhamento do cumprimento das alternativas
penais à prisão; implantar e gerenciar as centrais de monitoramento eletrônico e a central de alternativas penais dotadas de
insumos e equipamentos necessários ao funcionamento adequado.

Ação: 4299-Capacitação, formação e aperfeiçoamento de servidores do Sistema Penitenciário e Prisional.
Realização e promoção de encontros, fóruns, cursos, workshop, palestras, que venham auxiliar na formação e capacitação dos
Servidores efetivos do Sistema Penitenciário e Prisional nas áreas de Segurança, Gestão e Qualidade de Vida. Grupo de
Intervenção Rápida, Contenção, Inteligência, Vigilância, Negociação e Escolta. Criar equipes volantes de incursão, intervenção com
diversas especialidades, inclusive negociação, abordagem, segurança e ressocialização. Especializações, Mestrados, Doutorados,
bem como outras formações e cursos de atualização para o quadro dos Analistas e Técnicos em defesa social.

Ação: 4300-Aparelhamento e manutenção das unidades penitenciárias e prisionais.
Aparelhamento e manutenção das unidades prisionais com mobiliários, insumos, equipamentos tecnológicos e de segurança em
geral.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 24840 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UNIDADE ORÇAMENARIA: 42890 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DO TO - FUST

Ação: 4035-Distribuição de materiais à população com vulnerabilidade social
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
municípios, transferência Condicionada de Credito aos beneﬁciários do Cadastro Único.

Ação: 4096-Manutenção da Casa de Apoio
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, prestação de serviços com reparos, aquisição de mobiliário em geral e conservação, por meio de parcerias e ou
projetos/convênios, inclusive advindas de emenda parlamentar.

Ação: 4309-Promoção à Inclusão Social e Produtiva
Gestão das informações, Planejamento, Capacitação, Reforma, manutenção dos postos de Geração de Renda, Aquisição de
material permanente, de consumo e insumos , Realização de Feiras.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 42660 - FUNDO TOCANTINENSE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - FTES

Ação: 4069-Fortalecimento das instâncias de Controle Social de Economia Solidária
Aprimorar o Conselho Estadual de Economia Solidária, orientar a implantação dos Conselhos, capacitação dos membros do
conselho, garantir a participação dos conselheiros em reuniões ordinárias, extraordinárias, seminários e Conferências estadual e
interestadual.

Ação: 4129-Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo
Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo, Capacitação, monitoramento, ﬁnanciamento, estruturação das
Unidades de Geração de Renda e realização de feiras da Troca Solidária por meio de mobilização.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 34490 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TO - RURALTINS

Ação: 3007-Modernização, Estruturação e Manutenção do Ruraltins
Estruturação da Unidade Central, dos regionais e locais, reformas e aparelhamento com mobiliários e equipamentos de
informática, propiciando condições adequadas de funcionamento para o atendimento dos serviços de ATER.

Ação: 3013-Construção de Unidades do Ruraltins
Construção de Unidades de apoio e execução de serviços do RURALTINS, elaboração de projetos, ﬁscalização, salas de
treinamentos, áreas de apoio e outras ediﬁcações necessárias ao bom atendimento a comunidade.

Ação: 3058-Reforma e ampliação das unidades de apoio e execução de serviços
Reforma, ampliação e reparo de prédio onde encontra-se instalado, escritórios local e/ou regional.

Ação: 4005-Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - Compra Direta Local
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Compra Direta Local, bem como o apoio ao
Programa de Aquisição de Alimentos e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Ação: 4012-Capacitação de Servidores
Capacitação dos servidores, através de cursos, intercâmbios, seminários, congressos, encontros, palestras, reuniões, dias de
campo e unidades demonstrativas para melhor atender as necessidades dos produtores rurais e das populações diferenciadas. As
capacitações ocorrerão em todo o exercício e os capacitados poderão ser qualiﬁcados em mais de um tema, podendo ocorrer
ainda repetições nos exercícios subsequentes.

Ação: 4014-Capacitação de produtores rurais em tecnologias apropriadas ao desenvolvimento rural
Capacitação de produtores rurais em tecnologias apropriadas ao desenvolvimento do meio rural, por meio, visitas, contatos,
reuniões, cursos, minicursos, seminários, palestras, oﬁcinas, dias de campo, intercâmbios, demonstrações de práticas e visitas a

unidades demonstrativas. As capacitações ocorrerão em todo o exercício, sendo que cada beneﬁciado, poderá ser capacitado em
mais de um tema.

Ação: 4041-Elaboração do índice de conservação do solo - ICMS Ecológico
Tabulação dos dados dos questionários entregues pelos municípios do estado para elaboração do componente de conservação
do solo dos 139 municípios, e posteriormente enviado a SEMARH e SEFAZ para geração do ICMS Ecológico

Ação: 4081-Implantação de hortas e lavouras comunitárias - Quintal Verde
Implantação de hortas, lavouras comunitárias e incentivo à produção e o consumo de hortaliças através de distribuição de
sementes e orientação técnica. Aquisição de sementes de grãos e insumos agrícolas.

Ação: 4099-Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços
Manutenção das despesas com servidores ativos, inativos e encargos sociais que atuam no Ruraltins.

Ação: 4108-Modernização da Gestão de Tecnologia da Informação
Aquisição de softwares em geral, servidor, computador completo, impressora, nobreak, gps, câmera fotográﬁca e outros
equipamentos necessários para o bom atendimento da sociedade.

Ação: 4111-Planejamento, Acompanhamento e Monitoramento das ações do Ruraltins
Acompanhamento, monitoramento, informes técnicos, divulgação das ações e visitas in loco para conhecer o grau de satisfação
do produtor rural quanto aos serviços e metodologia utilizada pelo Instituto.

Ação: 4118-Extensão rural, assistência técnica, promoção de feiras e eventos agropecuários
Extensao rural e prestacao de assistência técnica com orientação às famílias através de visitas, palestras, reunioes,
demonstracoes praticas, dia de campo, promocao, divulgacao e participacao de feiras, intercambio, excursoes, oﬁcinas,
seminarios, capacitacoes, cursos, minicursos, palestras, distribuicao de insumos, elaboracao de projetos, servicos ambientais, URT
- Unidade de Referencia Tecnologica e demonstrações de praticas destinadas aos produtores rurais, pescadores, aquicultores e
comunidades diferenciadas.

Ação: 4128-Promover o fortalecimento da agroindústria, associações e cooperativas
Assistir, diagnosticar, fomentar e formalizar associações, cooperativas, agroindustrias e grupos informais estimulando a
realização de intercâmbios visando o compartilhamento de experiências exitosas, promovendo o desenvolvimento rural
sustentável.

Ação: 4132-Promoção da agroindustrialização por meio de assistência técnica
Assistência, empreendedorismo, revitalização, implantação e regularização das agroindústrias segundo as normas sanitárias
vigentes e capacidade produtiva dos produtores rurais, por meio de consultoria técnicas construtivas e de processamento para
matérias primas agropecuárias juntamente com a promoção de educação sanitária.

Ação: 4280-Promoção e participação de feiras do produtor rural
Apoio a comercialização da produção da agricultura familiar, por meio da realização e participação de feiras e eventos da
agricultura familiar.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 34510 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS - ITERTINS

Ação: 3022-Estruturação e Modernização Institucional
Modernização e estruturação dos setores técnicos e administrativos com o objetivo de utilização de materiais necessários para a
atuação técnica e proﬁssional, compreendendo a conservação de processos e documentos diversos, bem como o
reaparelhamentos da sede do Instituto de Terras do Estado do Tocantins.

Ação: 4094-Legalização de Imóveis Rurais
Emissão de Títulos de propriedade, após processo de regularização de imóveis rurais, o qual é submetido às fases de
homologação, arrecadação, realização de levantamento socioeconômico, cadastral e estudo dominial, medição, demarcação e
vistoria ocupacional, observadas as normas técnicas e requisitos legais pertinentes.

Ação: 4159-Realização do Diagnóstico Fundiário Estadual
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
incorporação das terras devolutas ao patrimônio do Estado.

Ação: 4181-Capacitação e Qualiﬁcação de Servidores
Disponibilização de cursos para aperfeiçoamento dos servidores nas áreas de administração, recursos humanos,
Georreferenciamento, ﬁnanças, jurídica agrária, técnica e informática, cujas despesas não são passíveis de apropriação nos
programas temáticos.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 40310 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS

UNIDADE ORÇAMENARIA: 20570 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS

Ação: 3027-Implantação e Operacionalização da Junta Digital - Simpliﬁca Tocantins
Implantação do sistema por meio de aquisição de softwares, módulo integrador, realização de convênios de prestação de serviços
com órgãos que atuarão como parceiros deste sistema integrado, bem como a realização de capacitação dos servidores que
militam nessa área por meio de contratação de consultores, participação de palestras e cursos.

Ação: 3072- Estruturação das Unidades da JUCETINS
Modernização e ampliação da infraestrutura de tecnologia da sede e dos escritórios regionais da JUCETINS, quais sejam:
Araguaína, Gurupi e Dianópolis, por meio de processo licitatório para aquisição de computadores, servidores de dados,
impressoras, jatos de tinta, nobreaks, solução de segurança e proteção, solução de comunicação de dados, link de comunicação
de dados e softwares relacionados, bem como prestação de serviços de suporte aos referidos escritórios. Adequação de espaço
físico compreendendo reformas, reestruturação das instalações de imóvel, aquisição de mobiliários e de equipamentos de
informática para a sede e os escritórios regionais. Elaboração de projetos estruturais, 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 licitatório e demais procedimentos em consonância com as normas pertinentes.

Ação: 4072-Fortalecimento de Gestão de Recursos Humanos
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 de concurso público para tradutor público e intérprete comercial.

Ação: 4166-Formalização de Empresas
Administração dos serviços de registro mercantis; formalização das empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no

Estado; atualização das informações pertinentes ao registro de comércio e seu armazenamento de forma digital e segura das
informações do acervo documental das empresas mercantis; concessão de Jetons ao corpo de vogais existentes na Junta
Comercial do Estado, conforme o artigo 13 da Lei Federal 8.934 de 18 de novembro de 1994, o decreto 4.495 de 27 de fevereiro de
2012, publicado no DOE n°3.599 de 30 de março de 2012 e o ATO N°940 NM, DOE 4.916, de 24 de julho de 2017.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 09030 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - PMTO

Ação: 1057-Estruturação das Instalações da Polícia Militar.
Aquisição de equipamentos para as instalações da PM; elaboração de projetos para construção ou reforma, ligadas às áreas de
engenharia e arquitetura; contratação de pessoa jurídica ou física para execução de obras de construção ou reformas de
ediﬁcações destinadas ao serviço da PM presentes em qualquer município do Estado; compra de imóveis para o funcionamento
das atividades meio e ﬁm da Policia Militar.

Ação: 2006-Gestão da Frota
Aquisição de veículos e embarcações, e a consequente distribuição dos meios nas unidades da Polícia Militar.

Ação: 2021-Gestão da Assistência Biopsicossocial.
Assistência aos proﬁssionais da Polícia Militar nas seguintes áreas: Saúde, médica, odontológica, psicológica, psiquiátrica e social
através de ações sociais de recuperação de policiais alcoólatras ou envolvidos com drogas; palestras e eventos voltados aos
proﬁssionais da policia militar.

Ação: 2029-Gestão da Capacitação Proﬁssional
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.

Ação: 2089-Gestão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD
Implementação do Programa de Resistência às Drogas e à Violência- PROERD por meio da instrumentação dos policiais militares
que atuam como instrutores, na formação docente infantil, ensino fundamental e pais tendo como etapas a confecção de material
gráﬁco, aquisição de material de expediente e contratação de serviço de terceiros.

Ação: 2092-Gestão Telemática.
Aquisição de equipamentos de informática, softwares e equipamentos de comunicação ﬁxas, móveis e portáteis.

Ação: 2350-Gestão do Armamento e da Proteção Individual.
Aquisição de armas para o efetivo da Policia Militar, bem como a 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 da Polícia Militar.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 07010 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Ação: 1010-Aperfeiçoamento Funcional de Membros e Servidores do MPTO
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
Aperfeiçoamento do Ministério Público do Tocantins e à aquisição de obras e publicações destinadas à biblioteca a ele vinculada,

a aquisição de material permanente, material de consumo e serviços, bem como o pagamento pessoas físicas e jurídicas de ações
de capacitação.

Ação: 1023-Construção de sedes de Promotorias de Justiça
Construção das unidades do Ministério Público tendo como etapas: Contratação de empresa especializada para elaboração de
projeto arquitetônico, quando necessário; elaboração de projetos básicos; processo licitatório; contratação de empresa
especializada para construção; acompanhamento e recebimento ﬁnal da obra.

Ação: 1037-Estruturação de Tecnologia da Informação para as Unidades do MPTO
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;
estruturação da rede lógica; estruturação da segurança eletrônica dos dados; disponibilização de novos hardwares para atender as
demandas das Unidades do MPE, com a aquisição de computadores, impressoras, scanner ou qualquer outro equipamento de
informática necessário para cumprimento dos objetivos.

Ação: 1079-Promoção dos canais de acesso ao cidadão pelo Ministério Público
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.

Ação: 1082-Realização de adequações físicas e mobiliárias das Unidades do Ministério Público
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 como etapas: análise de demanda, abertura de licitação ou procedimento de dispensa, realização dos serviços ou
recebimento de equipamentos e distribuição nas unidades demandantes.

Ação: 1088-Renovação da frota de veículos do Ministério Público
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
demandantes.

Ação: 1127-Realização de concursos para membros e servidores do Ministério Público
Contratação empresa especializada para realização do concurso público de membros e servidores do ministério público.

Ação: 2099-Manutenção das ações da Corregedoria Geral do Ministério Público
Realização de Correição, inspeção, atos pertinentes a processo disciplinar, mediante deslocamento do Corregedor-Geral e
servidores da Corregedoria, bem como realização das atividades inerentes a avaliação de estágio probatório, avaliação de metas
de desempenho das atividades e deveres funcionais do Ministério Público, cadastro dos dados da avaliação, elaboração de
relatório de vitaliciamento e apurar infrações disciplinares.

Ação: 2100-Manutenção do serviço de atendimento ao cidadão e da ouvidoria do Ministério Público
Manter o serviço de atendimento ao cidadão e a ouvidoria do Ministério Público com o custeio de suas ações inclusive quanto ao
deslocamento de sua equipe, aquisição de serviços e materiais para a sua atuação.

Ação: 2101-Manutenção das ações de inteligência, contrainteligência e segurança institucional
Criação, implantação, gerenciamento e difusão da doutrina e do sistema de inteligência do Ministério Público; Disponibilização de
recursos ﬁnanceiros para atender às atividades de inteligência, contra inteligência e segurança institucional; Deslocamentos de
Integrantes do NIS para a realização de atividades; Ampliação da Plataforma de Interceptação de Monitoramento de Sinais –
Guardião e de outros produtos do sistema de inteligência e contra inteligência do MPE; Atuação de forma integrada e
funcionamento em instalações próprias, contando com equipamentos, mobiliário, armamento e veículos necessários à
preservação da segurança institucional e ao desempenho das atribuições do NIS.

Ação: 2147-Realização das ações de combate às organizações criminosas
"Realização de atividades de combate ao crime organizado e investigações complexas mediante o deslocamento de Membros e
Servidores e outras atividades necessárias; realização de convênio com os órgãos envolvidos no combate ao crime organizado,
polícias civil, militar, federal e rodoviária federal, com vistas a criar um sistema de informação que contenha registros criminais
uniﬁcados; controle de grupos organizados nos presídios; promoção de reuniões conjuntas com todos órgãos de execução da
instituição envolvidos com a criminalidade e também com instituições externas, a ﬁm de trocarem experiências e adequarem
planos de ações que envolvam o controle regional da atividade policial."

Ação: 2148-Realização das ações de comunicação do Ministério Público
"Ampla divulgação das ações institucionais do Ministério Público mediante a utilização de veículos de comunicação como tv,
rádio, jornal, outdoor, revistas e sites, entre outros; contratação de empresa especializada para produção de clipping eletrônico,
material técnico, folders, banners, cartazes, cartilhas, revistas, faixas, documentários, vts, jingles e spots. Além disso, será
divulgado informativo periódico para a divulgação das ações institucionais; articulação, acompanhamento e divulgação junto à
imprensa estadual e implantação de banco de imagens do Ministério Público; desenvolvimento de programas e projetos visando
dar conhecimento a sociedade sobre as funções institucionais do Ministério Público e como fazer para ter acesso."

Ação: 2149-Realização das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extrajudicial
Realização de serviços para a sociedade mediante a atuação ﬁnalística dos membros do Ministério Público do Estado do
Tocantins, através da manutenção das atividades e dos deslocamentos dos membros e servidores das Promotorias e
Procuradorias de Justiça no exercício de suas funções; realização de efetivo apoio operacional à atuação institucional do
Ministério Público da Estado do Tocantins, mediante o custeio das atividades e dos deslocamentos de membros e servidores dos
Centros de Apoio Operacional; e a realização de ações, através de convênios, acordos ou instrumentos congêneres, para criação,
estruturação e manutenção de novos serviços de apoio operacional.

Ação: 2339-Realização de ações para implementação e execução do PEN-MP
Realização de ações para o aperfeiçoamento e inovação da gestão pública no âmbito do Ministério Público, compreendendo
melhorias nas áreas de gestão de pessoas, de organização e funcionamento da administração, acervo documental e bibliográﬁco,
pactuação de resultados e sistemas de incentivos e de avaliação de desempenho, aperfeiçoamento e inovação da gestão dos
órgãos e promoção da gestão do conhecimento e da cooperação em gestão pública, com a ﬁnalidade de orientar a ação para
resultados, com foco no cidadão, com eﬁciência e qualidade do gasto público.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 09060 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENARIA: 45010 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

UNIDADE ORÇAMENARIA: 23010 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Ação: 1125-Ampliação do Número de Unidades do É PRA JÁ
Implantação de unidades ﬁxas e móveis do É PRA JÁ, facilitando assim o acesso dos cidadãos ao serviço público.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 33010 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

Ação: 1040-Fomento ao Desenvolvimento Local e Regional - PDRIS
Implementação do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado Sustentável - PDRIS por meio da execução do componente 2 e
subcomponente 2.2, compreendendo atividades como contratação de consultoria para elaboração de material técnico, projetos,
diagnósticos, planos, estudos e promoção de melhorias do sistema produtivo, desenvolvimento tecnológico e da comercialização
de produtos agropecuários. Compreende ainda atividades de fortalecimento do setor produtivo como construção de
agroindústrias e seus equipamentos, equipamentos de irrigação, aquisição de produtos agropecuários, realização de cursos
técnicos e outros. Pretende também promover o fortalecimento institucional da Seagro por meio da aquisição de veículos,
equipamentos de informática, softwares, mobiliários, equipamentos para áudio e vídeo, além de outros equipamentos e materiais
permanentes. O Projeto ainda para fortalecimento do gerenciamento pretende a realização de cursos, intercâmbios e missões
técnicas no Brasil e Exterior, bem como outras despesas administrativas como serviços gráﬁcos, diárias, combustível, materiais de
consumo diversos, serviços de pessoas físicas e jurídicas, assim como outras despesas.

Ação: 1048-Implantação de Centros de Abastecimento e Comercialização
Implantação de infraestruturas físicas que fortaleçam as atividades de abastecimento alimentar e comercialização de produtos
agropecuários, dentre elas a ampliação da Ceasa, construção de entrepostos, implantação e reforma de feiras populares, pontos
de entregas de produtos da agricultura familiar e outras infraestruturas de comercialização e abastecimento, bem como aquisição
de materiais e equipamentos que compõe as estruturas de abastecimento, como freezer, balanças, empacotadeiras, embalagens,
máquinas de processamento, vasilhames, veículos, máquinas, tratores e implementos bem como despesas de custeio para
serviços de terceiros de pessoas físicas e jurídicas, diárias, combustível e outros materiais de consumo necessários para as
atividades de elaboração de projetos, captação de recursos, acompanhamento de execução de obras e outras necessárias a
implantação e ampliação de infraestruturas de comercialização e abastecimento. Aquisição de máquinas e equipamentos para
perfuração de poços artesianos e semi-artesianos.

Ação: 1062-Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – Plano ABC/TO
Promoção de atividades de apoio a implantação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, a ser realizado
em parceria com instituições aﬁns, por meio de divulgação das tecnologias e linhas de créditos especiais, pesquisas e inovação
tecnológica, realização e/ou participação em eventos como: reuniões do Grupo Gestor, seminários, fóruns, encontros, workshops,
capacitação de técnicos e produtores, dentre outros, bem como contratação de consultoria, aquisição de materiais de consumo
diversos, diárias, passagens aéreas, combustível, insumos agropecuários, equipamentos de informática, veículos, máquinas,
implementos, equipamentos agropecuários, e outras atividades inerentes a implementação do Plano ABC-TO.

Ação: 1064-Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF
Atender às famílias de agricultores, por meio de visitas técnicas, palestras, reuniões e atividades que envolvam as políticas
públicas de acesso à terra, bem como realizar visitas “in loco” para coleta de informações acerca dos solos, recursos hídricos, e
área ambiental (ARL e APP) para emissão dos laudos técnicos de aprovação da área a ser adquirida, realizando acompanhamento,
monitoramento, regularização e individualização dos projetos ﬁnanciados pelo PNCF, acompanhando a aplicação física e
ﬁnanceira dos Subprojetos de Investimento Básicos e Comunitários – SIB/SIC e Prestação de Contas, bem como realização e
participação em reuniões, oﬁcinas, intercâmbios, seminários, fóruns, encontros da agricultura familiar, estaduais, nacionais e
internacionais, aquisição de equipamentos de informática, móveis, equipamentos e materiais permanentes, produtos e serviços
diversos, materiais de consumo diversos, diárias, combustíveis, contratação de técnicos, colaborador eventual, inscrições em
eventos, passagens aéreas e terrestres, veículos e implementos agrícolas, insumos agropecuários, dentre outras atividades
inerentes à implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Ação: 1080-Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins
Estruturação física e promoção do evento Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins, de abrangência estadual, realizada no
Centro Agrotecnológico de Palmas, utilizando as estruturas existentes no local, bem como a elaboração de Layout e montagem
ﬁscalização da montagem de infraestrutura complementar como: pavilhões, stand’s para expositores, unidades demonstrativas de
campo, instalações para animais, auditórios e salas de capacitação, praça de alimentação, equipamentos de informatização e
telecomunicação, mobiliário, sanitários químicos, locomoção interna, refrigeração de ambientes, paisagismo, comunicação visual,
material técnico, material de divulgação, contratação de serviços de recepção, vigilância patrimonial e de manutenção geral,
aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, insumos e materiais de consumo diversos, combustíveis,
transporte, hospedagem e alimentação de participantes, passagens aéreas, diárias, mobilização de expositores e participantes,
estabelecimento de parcerias e a coordenação e organização das atividades do evento, dentre outras atribuições.

Ação: 2010-Apoio a Realização de Eventos Agropecuários
Promoção e apoio ﬁnanceiro para realização de feiras, exposições, dias de campo, seminários, oﬁcinas, semanas técnicas,
capacitações de interesses comuns às entidades. Para o desenvolvimento das atividades de apoio aos eventos agropecuários
será necessário o repasse de recursos por meio de transferência voluntária as entidades parceiras, bem como outras despesas de
materiais de consumo, diárias, combustível e outras, destinadas ao acompanhamento e avaliação dos recursos repassados via
convênio.

Ação: 2058-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. Fomento à produção agropecuária familiar com apoio de máquinas, tratores e implementos agrícolas e/ou insumos
agropecuários e apoio na organização de roças comunitárias rurais, agricultura urbana e periurbana; Promoção e apoio a feiras de
comercialização e exposições dos produtos da agricultura familiar. Apoio a difusão de informações inovadoras e tecnológicas,
buscando dar ênfase na conservação de recursos genéticos naturais (sementes crioulas), e na valorização do saber do homem do
campo. Articulação de ações para disponibilização das patrulhas mecanizadas, com tratores e implementos agrícolas, caminhões
para o transporte e distribuição de insumos e calcário; apoio para análise físico-química dos solos; e promovendo uma estratégia
de acompanhamento e monitoramento no Estado e outras iniciativas que se articulem com fomento a produção, correção da
acidez e melhoria da fertilidade dos solos e o fortalecimento da agricultura familiar. Apoio aos projetos produtivos na área de
produção animal da Agricultura Familiar, auxiliando na elaboração e acompanhamento dos projetos produtivos da área animal na
linha de ﬁnanciamento SIC, subinvestimento de aplicação comunitária; Melhoramento de estradas vicinais estratégicas visando o
escoamento de produtos agropecuários e consequente abastecimento de zonas urbanas com produtos originários da agricultura
familiar. Para a realização das atividades acima citadas será realizada a execução orçamentária, viabilizando a participação de
técnicos e famílias de agricultores, em eventos, como conferências, workshops, seminários e encontros, visitas técnicas,
intercâmbios, palestras, reuniões, dias de campo, e outras atividades em geral que permitam a busca do conhecimento e a
estruturação da unidade produtiva, através da aquisição de materiais de consumo diversos, diárias, passagens aéreas,
combustível, insumos agropecuários, equipamentos de informática, móveis, equipamentos e materiais permanentes, veículos,
máquinas e equipamentos agrícolas, terraplanagem, construção e recuperação de pontes e bueiros, drenagens pluviais e demais
ações aﬁns para a recuperação de estradas vicinais, bem como outras atividades inerentes a implementação das ações
demandadas para o fortalecimento e dinamização da Agricultura Familiar no Estado do Tocantins.

Ação: 2068-Fortalecimento das Cadeias Produtivas Agropecuárias
Formulação e implementação de políticas públicas para o fortalecimento das diversas cadeias produtivas de vocação do Estado,
por meio de aplicações diretas e fomentos via institucionalização de Câmaras Técnicas Setoriais, Comitês e Fóruns, visando o
desenvolvimento das diversas cadeias como a fruticultura, grãos, hortaliças, flores, bovinocultura de leite, apicultura,
ovinocaprinocultura, pecuária de corte, avicultura, suinocultura, aquicultura e pesca, florestas plantadas, agroenergia e diversas
outras de aptidão no Estado, por meio da formalização de parcerias, diagnósticos agropecuários e de viabilidade técnica e
econômica, capacitação de produtores e técnicos em boas práticas agropecuárias, distribuição de insumos agrícolas, materiais
genéticos de origem animal e vegetal, publicações técnicas, instalação de unidades de referência agrotecnológica, construção de
prédios e instalações, viveiros, outras infraestruturas de fomento as cadeias produtivas, contração de consultoria, bem como a
realização/participação em cursos, feiras, treinamentos, congressos, simpósios, seminários, fóruns, encontros, workshops, visitas
técnicas, dias de campo e outros eventos, capacitação de técnicos e produtores, dentre outros, que promovam as respectivas
cadeias produtivas, bem como aquisição de materiais de consumo diversos, taxas de inscrições diárias, passagens aéreas,
combustível, equipamentos de informática, veículos, máquinas, implementos e equipamentos agropecuários e outras atividades
de apoio as cadeias produtivas.

Ação: 2069-Fortalecimento das Organizações Sociais Agropecuárias
Apoio às organizações sociais (associações, cooperativas, institutos, sindicatos, organizações de economia solidária dentre
outros), na formalização de parcerias para o alcance de suas ﬁnalidades, construção, melhorias e adequação de instalações e
infraestruturas, aquisição de veículos, mobiliários, equipamentos, máquinas, implementos agrícolas e outros, participação em
eventos, realização de seminários, palestras, dias de campo, oﬁcinas, treinamentos, bem como outras despesas de custeio como
diárias, combustível, diversos materiais de consumo, contratação de técnicos, outros serviços de terceiros, elaboração de
softwares, inscrição em eventos, passagens aéreas e terrestres e demais atividades necessárias, bem como apoio para
implementação de projetos de combate a pobreza rural, especialmente, no que diz respeito à exclusão socioprodutiva.

Ação: 2070-Fortalecimento das Políticas Públicas de Agricultura Familiar
Articulação institucional para promoção do acesso às políticas públicas de desenvolvimento e estruturantes como: o Programa

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Os Planos Safras, o Programa de Comercialização de Alimentos
(PAA), o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pronater), o Programa Água para Todos (universalização
da água para Agricultura familiar), O Programa Luz para todos, O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural,
Programa nacional de Habitação Rural (PNHR), o Programa Cultural Arca das Letras, dentre outras políticas, contribuindo para a
abertura de novas oportunidades econômicas, sociais e culturais e nas melhorias habitacionais e de saneamento básico rural.
Promover a inclusão, a equidade em gênero, raça, etnia e geração, a autonomia econômica das mulheres rurais, a implantação e
recuperação de estruturas sociais e ambientais e que resultem em melhoria da qualidade de vida das famílias de agricultores
familiares, assentados (as), pescadores (as), quilombolas, indígenas, extrativistas, e povos e comunidades tradicionais; Apoiar
iniciativas e estruturar Redes, Colegiados e Entidades Governamentais e ONGs no Estado do Tocantins, para que possam atuar
como indutores de políticas públicas de inclusão, combate a violência agrária, redução da pobreza e de desigualdades, na
melhoria da qualidade vida dos agricultores familiares. Acompanhamento, participação e apoio a ações e programas estaduais e
federais nas áreas de estruturação de arranjos e sistemas produtivos locais, produção de base agroecológica, Pronatec Campo, e
temas relacionados a Educação no Campo, Juventude e Sucessão Rural, por meio da ampliação da sua autonomia econômica e
social; Orientar e apoiar ações as famílias rurais, na garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, com
promoção da soberania e da segurança alimentar e nutricional; Apoiar ações na organização da agricultura familiar, através do
fortalecimento do associativismo, cooperativismo, e buscando quando possível, a agroindustrialização, inserção a mercados
públicos e privados, com foco nas bases solidárias; Articular convênios e parcerias, processos, recursos humanos e
infraestruturas estratégicas no Estado para qualiﬁcar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, através da capacitação
e formação técnica dos extensionistas rurais no Estado do Tocantins; Promover processos e iniciativas de avaliação e
monitoramento para qualiﬁcação dos serviços públicos à agricultura familiar no Estado, e a partir de manifestações recebidas,
planejar e implementar políticas públicas adequadas a estas populações no que tange ao seu desenvolvimento e melhoria de
qualidade de vida. A realização das atividades ocorrerá por meio da aquisição de materiais de consumo diversos, diárias,
passagens aéreas, combustível, insumos agropecuários, equipamentos de informática, móveis, equipamentos e materiais
permanentes, veículos, máquinas e equipamentos agrícolas, e outras atividades inerentes a implementação das ações
demandadas. Promover, apoiar e proporcionar a participação de técnicos e das famílias de agricultores, em eventos, como
conferências, workshops, seminários e encontros, visitas técnicas, intercâmbios, palestras, reuniões, dias de campo e atividades
especiﬁcadas nos projetos ﬁnalísticos

Ação: 2073-Fortalecimento do Agroextrativismo e Agroecologia
Apoio às famílias agroextrativistas das comunidades tradicionais do Plano Nacional da Sociobiodiversidade e às famílias
Agroecológicas do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - Planapo; Apoio às organizações de Mulheres e as
Organizações de Economia Solidária do Estado do Tocantins, por meio da divulgação e promoção dos seus produtos, propiciando
aos produtores interação e participação em feiras, workshops, oﬁcinas, reuniões, seminários e encontros relacionados ao
planejamento, organização, marketing, comercialização, diálogos e difusão de tecnologias, bem como aquisição de materiais de
consumo diversos, diárias, passagens aéreas, combustível, insumos agropecuários, equipamento de informática, veículos,
máquinas, implementos e equipamentos agrícolas e outras atividades inerentes a implementação e elaboração do Plano Estadual
de Agroecologia e Produção Orgânica, Política Nacional de Sociobiodiversidade, Política de Mulheres e Economia Solidária, e ainda
por meio de projetos, pesquisas e implantação das tecnologias em diversas áreas, apoio na implementação de projetos de
combate a pobreza rural, beneﬁciando famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da construção de infraestruturas,
equipamentos administrativos, de informática, logística, agrícolas, equipamentos de construção civil, elaboração de softwares,
insumos agrícolas e outros destinados as comunidades, especialmente no que diz respeito a sua exclusão socioprodutiva.

Ação: 2074-Fortalecimento do Setor Agroindustrial do Estado
Apoio para realização de diagnóstico, implantação, revitalização, manutenção, regularização sanitária e ambiental,
desenvolvimento de tecnologias para o processo produtivo das agroindústrias, orientando quanto às plantas arquitetônicas e
fluxogramas de produção, monitoramento e ﬁscalização de unidades agroindustriais oriundas de emendas parlamentares e
convênios com cessão de uso, atualização dos dados cadastrais de agroindústrias em atividade no Estado, apoio a implantação
do Serviço de Inspeção Municipal – SIM no processo de regularização sanitária das agroindústrias e do Sistema Uniﬁcado
Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF - TO, promovendo a ampliação e o acesso a
novos mercados, orientando quanto à estruturação física, rotinas administrativas e de inspeção, realizando cursos em Boas
Práticas de Fabricação, capacitações e atualizações dos agentes e dos inspetores sanitários, apoio à certiﬁcação dos produtos de
origem animal e vegetal com capacitação dos manipuladores de produtos de origem animal e vegetal, técnicos e produtores em
boas práticas na fabricação (colheita, abate, processamento, armazenamento, transporte e distribuição). Para execução destas
atividades serão necessários recursos para aquisição de equipamentos para a industrialização dos produtos de origem animal e
vegetal, veículos, despesas com diárias, combustíveis, passagens aéreas, hospedagem e alimentação, material gráﬁco, materiais
de consumo diversos, insumos, outras máquinas e equipamentos para desenvolvimento das atividades propostas, bem como
outros serviços de terceiros de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, além do apoio à promoção e/ou participação de eventos e
capacitações diversas como workshops, seminários, congressos, feiras, dias de campo, visitas técnicas, treinamentos e cursos,
formalização de parcerias e convênios.

Ação: 2075-Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos
Monitoramento diário das condições meteorológicas e agrometeorológicas. Implementação e análise do banco de dados
climatológicos. Realização de manutenção/conservação, de forma continuada, das Estações Meteorológicas convencionais do
INMET, incluindo as ediﬁcações, mobiliários, instalações elétricas e hidráulicas, informática, aparelhos meteorológicos e área
externa. Capacitação de técnicos do setor. Apoio às atividades de ampliação da rede de Estações Meteorológicas Automáticas,
por parte do INMET. Realização de eventos e/ou reuniões climáticas, e formalização de um Grupo de Trabalho da
Agrometeorologia. Divulgação dos produtos e informações agrometeorológicas geradas. Serão necessárias despesas com
contratação de serviços, aquisição de materiais de consumo e permanentes, diárias para técnico, bolsistas/estagiários e
colaboradores eventuais no país, combustível, confecção de material didático e de divulgação, pagamento de licença para
utilização das imagens, dentre outras atividades e serviços inerentes as Estações.

Ação: 2076-Fortalecimento do Sistema de Comercialização e Abastecimento Agropecuário
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 de Palmas - CEASA e centros de abastecimento de abrangência estadual. Custeio e manutenção das atividades de
classiﬁcação e certiﬁcação de produtos de origem vegetal, referentes aos laboratórios de Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi e
Pedro Afonso. Para o bom desempenho das referidas atividades será necessário a realização de despesas como aquisição de
material de limpeza e Higiene, material elétrico e hidráulico, equipamentos de informática, softwares, mobiliário, material básico de
acabamento e construção, lubriﬁcantes e peças para veículos, combustível, diárias, energia elétrica, telefonia ﬁxa e móvel, internet,
serviços de terceiros – pessoa física e jurídica, aferição dos equipamentos dos laboratórios de classiﬁcação vegetal, participação
dos técnicos de classiﬁcação em curso de atualização de classiﬁcação vegetal, aquisição de materiais e equipamentos para
laboratório de classiﬁcação vegetal, realização de feiras, visitas técnicas, produção de material gráﬁco, aquisição de equipamentos
para casas de embalagens, confecção de peças publicitárias como TV, rádio e Outdoors, veiculação em mídias, participação em
seminários, passagens aéreas, aquisição de embalagens e recipientes para frutas e verduras, bem como outras despesas
inerentes as atividades desta ação.

Ação: 2117-Manutenção dos Centros de Difusão Agrotecnológica
Realização de manutenção preventiva e corretiva, de forma continuada dos Centros de difusão agrotecnológica, das ediﬁcações,
mobiliários, instalações, veículos, máquinas, equipamentos e implementos agropecuários, motores, bombas, instalações elétricas,
hidráulicas e sanitárias, equipamentos de laboratórios, meteorológicos, informática e telecomunicação, mobiliário, viveiros,
instalações para animais, unidades de campo animal e vegetal, manutenção de cercas, roçada de pastos, reforma das instalações,
recuperação das áreas de pastagens, realização de prevenção, controle e saúde dos animais, alimentação animal, aquisição de
animais, reposição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, sistemas de irrigação, pátios, vias de circulação, cercas,
currais, baias, galpões, dentre outras com a contratação de serviços e aquisição de materiais como: medicamentos, ração e
suplemento alimentar para animais, material de limpeza e higiene, insumos agropecuários, ferramentas, ferragens, telas, arames,
madeiras, material básico de construção e acabamento, material elétrico e hidráulico, tintas, combustível, lubriﬁcantes, peças e
acessórios para veículos, diárias, energia elétrica e água, dentre outras atividades de manutenção.

Ação: 2135-Promoção de Atividades de Inovação Agrotecnológica e Pesquisas Agropecuárias
Desenvolvimento de atividades de apoio à geração, transferência, disseminação de biotecnologias animal e vegetal, bem como
ferramentas de melhoria da qualidade genética, tecnologias e inovações agropecuárias, em parcerias com instituições públicas e
privadas de ensino, extensão e pesquisa ligadas ao setor produtivo, por meio do apoio e acompanhamento na implantação de
unidades demonstrativas, pesquisas, realização de diagnósticos, realização e/ou participação em eventos técnicos, treinamentos,
avaliação de propostas, elaboração de termos de parceria e cooperação, apoio logístico, divulgação, protocolos de inseminação
artiﬁcial por meio da contratação de serviços técnicos e proﬁssionais, aquisição de materiais de consumo, diárias, passagens
aéreas, combustível, insumos agropecuários, equipamentos de informática, veículos, máquinas, implementos, equipamentos
agropecuários, e outras despesas inerentes à pesquisa e inovação tecnológica.

Ação: 2136-Promoção do Desenvolvimento Territorial Rural no Estado do Tocantins
Atender os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável (CEDRUS) na perspectiva do bom desempenho do desenvolvimento rural sustentável ao longo dos territórios da
cidadania e de identidade rural, proporcionando o apoio, orientação, criação, reestruturação e implantação destes colegiados, por
meio de reuniões municipais, regionais e territoriais, estimulando as análises, discussões, deliberações e execução das políticas
públicas sociais (Federal, Estadual e Municipal) em benefício aos agricultores familiares tocantinenses. Visa ainda apoiar a
elaboração dos Planos Estadual e Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (PEDRS/PMDRS) articulando ações

municipais, regionais e territoriais para mobilização da sociedade civil e poder público, execução de conferências, elaboração de
diagnósticos, ações e estudos de campo. Tais ações ocorrerão por meio da contratação de pessoa jurídica para análise e
execução de estudos técnicos, laboratoriais e estatísticos, celebração de convênios e parcerias, bem como por despesas de
custeio, aquisição de materiais de consumo diversos, diárias, passagens aéreas, combustível, insumos agropecuários,
equipamentos de informática, veículos, máquinas e equipamentos agrícolas e outros materiais permanentes necessários ao
andamento adequado das atividades.

Ação: 2140-Promoção e Difusão de Tecnologias Sociais
Proporcionar transferências e difusão de tecnologias às comunidades, povos indígenas, organizações de mulheres e agricultores
familiares do Estado do Tocantins, por meio de projetos, pesquisas e implantação das tecnologias em diversas áreas, bem como a
implementação de projetos de combate a pobreza rural beneﬁciando famílias em situação de vulnerabilidade social,
especialmente no que diz respeito a sua exclusão socioprodutiva, por meio da aquisição de materiais de construção para obras de
infraestrutura nas comunidades, equipamentos administrativos, informática, logística, agrícolas, equipamentos de construção civil,
elaboração de softwares, insumos agrícolas, além de produtos e serviços diversos de pessoa física e jurídica, materiais
permanentes e de consumo, diárias, combustível, contratação de técnicos, inscrição em eventos, passagens aéreas e terrestres,
veículos e implementos agrícolas, realização de eventos, participação em seminários, feiras, intercâmbios, capacitação, palestras
e workshops, ampliando o conhecimento e oportunidades de negócios, incentivando a continuidade na utilização de tecnologias
que visam facilitar, gerar renda e melhorar a qualidade de vida das comunidades.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 17010 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA

Ação: 1121-Estruturação de unidades vinculadas e da sede administrativa da SECIJU
Construção, reforma e ampliação das unidades vinculadas e da sede administrativa da Secretaria de Cidadania e Justiça,
mediante projeto básico aprovado pelas áreas técnicas responsáveis pelas políticas públicas por meio de parcerias, convênios
com órgãos públicos e iniciativa privada.

Ação: 1137-Concurso Público para Servidores do Sistema Penitenciário, Prisional e Socioeducativo
Realizar concurso para o sistema penitenciário, prisional e sistema sócioeducativo. Promover curso de Formação Proﬁssional para
os candidatos aptos conforme Edital 04/001, 15/11/2014, DOE 4.227.

Ação: 2321-Fortalecimento dos Conselhos: Estadual, municipais e da Rede de Promoção de Direitos Humanos
Contratação de palestrantes, diárias com pessoal civil, alimentação e hospedagem para membros da sociedade civil organizada
na participação de seminários estaduais, encontros de formação, eventos acadêmicos, congressos nacionais e internacionais,
Conferência Estadual, publicação de editais de apoio/fomento a organizações da sociedade civil que trabalham com Direitos
Humanos no Estado; Despesas de material gráﬁco com abordagem nas áreas de: Igualdade Racial; Combate ao Trabalho Escravo;
Combate a Tortura; Pessoa com Deﬁciência; Pessoa Idosa; Povos Indígenas; População LGBT, Educação em Direitos Humanos,
Diversidade Religiosa; Direitos da Mulher e Sistema Penitenciário. Instituição dos conselhos estaduais: dos povos indígenas,
diversidade sexual e conselho do PROVITA.

Ação: 2324-Assistência aos socioeducandos, egressos e famílias
Disponibilização aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa itens básicos de higiene pessoal, roupa de cama,
mesa, banho, uniformes, vestuários, material escolar e outros insumos necessários para realização das ações previstas no projeto
pedagógico das unidades. Fornecimento de alimentação adequada ao desenvolvimento dos adolescentes, sendo necessário
aquisição de alimentos preparados ou produtos alimentícios equipamentos e utensílios domésticos, materiais de higienização que
contribuam para a preparação da alimentação nas unidades. Disponibilização de materiais permanentes, de expediente e de
consumo, bem como em casos excepcionais, à oferta dos medicamentos e prestação de serviços como consultas e exames para
garantir as ações de saúde previstas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei
(PNAISARI). Estruturação do núcleo de atendimento aos adolescentes egressos e famílias com equipamentos, veículos próprios,
espaço físico adequado e os recursos humanos necessários para seu desenvolvimento. Criação de sistema de informatização dos
adolescentes egressos e familiares com objetivo de cadastrar, monitorar e avaliar o atendimento do núcleo. Criação e estruturação
de Central de Vagas com equipamentos, espaço físico adequado e recursos humanos necessários para a sua implementação.
Manutenção das unidades de atendimento socioeducativas, central de vagas, núcleo de apoio ao egresso e famílias, núcleo de

atendimento integrado, por meio de reparos e aquisição de materiais permanente, expediente, consumo e locações. SINASE – LEI
FEDERAL 12.594/2012 PLANO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Ação: 2329-Fortalecimento da política Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Mapeamento da Rede de Proteção e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Diagnóstico situacional das violações de
direitos humanos de crianças e adolescentes no tocante à violência sexual, trabalho infantil e desaparecidas no estado do
Tocantins. Realização de Campanha de sensibilização sobre crianças e adolescentes desaparecidas. Realização de Reuniões para
sensibilizar, mobilizar e articular com a rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente ações aﬁrmativas. Aquisição de
insumos, material de apoio, confecção de material gráﬁco, custeio de diárias e serviços em geral, necessários à execução das
atividades Articulação e implantação da política estadual para a primeira infância em atenção à LEI Nº 13.257, DE 8 DE MARÇO DE
2016, Estatuto da Infância.

Ação: 2330-Realizar atendimentos especializados às mulheres.
Realizar atendimento as mulheres no Estado do Tocantins, com o objetivo de prevenir, punir, erradicar e combater todas as formas
de violência (psicológica, física, moral, sexual, patrimonial) contra a mulher, considerando as questões étnico-raciais, econômicas,
geracionais, de orientação sexual, de deﬁciência e de inserção social. Fomentar atendimentos especializados nas áreas de:
psicologia, saúde, direito, educação, assistência social, voltados à Política Estadual da Mulher. Executar atendimentos as mulheres
em situação de violência, através dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, Casa Abrigo,
Unidades Móveis e em parceria com os Centros de Referência de Assistência social (CRAS) dos municípios.

Ação: 2332-Fortalecimento da rede de atendimento às mulheres.
Propor, promover, articular e implementar programas, planos, projetos, atividades e serviços aos Órgãos Públicos, visando à
implantação de políticas públicas voltadas para o combate as desigualdades de gênero a ﬁm de proteger e garantir os direitos
humanos das mulheres em situação de violência. Estimular e propor pesquisas e/ou estudos socioeconômicos sobre a condição
de vida da mulher. Receber e atender as denúncias que envolvam fatos relacionados à violência contra a mulher, orientando e
encaminhando a vítima a Rede de Atendimento para as providências necessárias. Elaborar e articular políticas setoriais básicas na
esfera estadual e municipal, bem como formalizar termo de cooperação técnica para promoção e defesa dos direitos da mulher.
Promover, divulgar e propor a adequação dos pactos e convenções internacionais que condenam qualquer discriminação contra
mulher. Organizar um banco de dados com um diagnóstico socioeconômico sobre a condição de vida das mulheres em situação
de violência no Estado do Tocantins. No âmbito do Programa Mulher Viver sem violência, de acordo com os eixos do Pacto
Nacional de pelo Enfrentamento a Violência contra a Mulher, as unidades móveis levam serviços de orientação adequada e
humanizada, principalmente as mulheres do campo, da floresta e das águas. Esses serviços incluem prevenção, assistência,
apuração, investigação e enquadramento legal. As unidades também têm função educativa, com a promoção de palestras e
esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha e sua aplicação.

Ação: 2333-Fortalecimento da Política Estadual dos Direitos Humanos considerando a transversalidade
Despesas com materiais gráﬁcos, contratação de palestrantes, diárias com pessoal civil, alimentação e hospedagem para
membros da sociedade civil organizada, implantação do Sistema Estadual de Direitos Humanos nas áreas de: Igualdade Racial;
Combate ao Trabalho Escravo; Combate a Tortura; Pessoa com Deﬁciência; Pessoa Idosa; Povos Indígenas; População LGBT,
Educação em Direitos Humanos, Diversidade Religiosa conforme preconiza o Plano Nacional dos Direitos Humanos III;
implantação do plano estadual de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa; Manutenção da Casa dos Conselhos
conjuntamente com o Centro de Referência em Direitos Humanos. Atividades relacionadas ao PROVITA (Programa Estadual de
Proteção a Vítimas e Testemunhas).

Ação: 2337-Aparelhamento das Unidades Prisionais e Penitenciárias.
Aparelhamento das Unidades vinculadas ao Sistema Penitenciário e Prisional com aquisição de veículos adaptados com cela
forte, veículos comuns, caminhão oﬁcina; equipamentos de informática; leitor biométrico; mobiliário em geral; equipamentos de
segurança e munições letais e não letais; aquisição de uniformes e carteiras funcionais para servidores e para as pessoas
privadas de liberdade, aparelhamento em geral; Limpeza de fossa e aﬁns; disponibilidade de internet; despesas com
recambiamento, transferência e permutas de presos; locações de bens móveis e imóveis; terceirizações; ferramentas de
tecnologia da informação.

Ação: 2340-Implantação da escola superior de formação e qualiﬁcação proﬁssional dos servidores do sistema socioeducativo.
Disponibilizar processos formativos contínuos aos servidores, por meio de oﬁcinas de capacitação e aquisição de materiais

permanentes; implantar o Núcleo Gestor Estadual da Escola Estadual de Socioeducação; realizar cursos de curta e média duração
e cursos de pós-graduação para os servidores do sistema socioeducativo. SINASE – LEI FEDERAL 12.594/2012

Ação: 2341-Gerenciamento de Políticas de Alternativas Penais à Prisão
Implantar e gerenciar de Centrais de Alternativas Penais.

Ação: 2342-Manutenção das Unidades do Sistema Penitenciário e Prisional
Atendimento das necessidades de alimentação e nutrição dos presos e servidores em serviço das Unidades do Sistema
Penitenciário e Prisional.

Ação: 2345-Formação e capacitação dos servidores.
Aquisição de acervo bibliográﬁco digital, aquisição, implantação e reforço de plataforma online para a oferta de cursos para todos
os servidores da Pasta; realização de seminários, simpósios, cursos de curta e média duração e cursos especíﬁcos voltados ao
aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Pasta, tanto na área administrativa, quanto na área de atuação dos servidores
especializados (sistemas socioeducativo, penitenciário e Direitos Humanos). Lei n o 7.210, de 11 de julho de 1984. PNDH III; Pacto
de Enfrentamento à violência contra a Mulher; Lei 8666/1993; Portaria Interministerial 424/2016; Instrução Normativa TCE
04/2004; Política Estadual sobre Drogas; Estatuto da Criança, do Adolescente e Primeira Infância

Ação: 2346-Promoção e monitoramento das Políticas de Assistência às Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas
Implementar e monitorar as políticas de Assistência ao Preso e Egresso de acordo a Lei de execução penal e diretrizes gerais
estabelecidas pelos conselhos reguladores. Material: Prover Kits de higiene pessoal, auxílio funeral, vestuário e/ou alimentação
para a Casa de Apoio aos Egressos. Jurídica: Cooperar com a OAB, Defensoria Pública e outras instituições congêneres a ﬁm de
garantir a assistência jurídica. Educação: Fortalecer a atuação do Comitê Estadual de Educação em Prisões; Implementar ações
do Plano Estadual de Educação nas Prisões e monitoramento dos Planos Estadual e Municipal de Educação; Ampliar a quantidade
e qualidade da oferta de escolarização; Implementar e monitorar Projetos e Programas municipais, estaduais e nacionais de
educação. Saúde: Implementar e monitorar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde Prisional; Articular os entes da esfera
pública e privada para a atenção integral a saúde das PPL; Apoiar e monitorar as ações em saúde no âmbito das Unidades
Prisionais. Social: Amparar as PPL na obtenção da documentação civil, no acesso aos direitos previdenciários, na recreação e
manutenção dos vínculos familiares e sociais; Apoiar a atuação dos Conselhos Penitenciário e da Comunidade na Execução Penal;
Desenvolver estudos visando a criação e implantação de Patronatos e APACs. Apoiar Instituições que prestam assistências às
PPL e Egressas. Religiosa: Cooperar na organização das ações de Entidades Confessionais, visando à oferta da assistência
Religiosa.

Ação: 2347-Promoção e gerenciamento das políticas de Reintegração Social às Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas
Implantar política pública de reintegração social para pessoas privadas de liberdade e egressas. Promover capacitação,
qualiﬁcação proﬁssional e empregabilidade; Elaborar Sugestão de Minuta de Projeto de leis visando regulamentar e incentivar a
contratação de PPL e Egressas; Incentivar e gerenciar a contratação de PPL e Egressas por Pessoa Física ou Jurídica. Implantar
oﬁcinas de Trabalho e Produção no âmbito das Unidades Prisionais para Presos do Regime Fechado; Criar e implantar Centrais de
Trabalho e Produção para Presos dos Regimes Aberto e Semiaberto. Estabelecer parcerias institucionais para fomentar o emprego
e geração de renda às PPL e Egressas.

Ação: 2364-Assistência biopsicossocial e valorização dos proﬁssionais da SECIJU.
Assistência holística à saúde nas áreas médica, odontológica, social, psicológica, ﬁsioterapêutica, nutricional e de educação física
por meio de realização de: atendimentos, eventos institucionais, tais como palestras, seminários, workshops, atividades
preventivas, atividades de socialização, dentre outros com o objetivo de valorizar os proﬁssionais da SECIJU e proporcionar
melhora em sua qualidade de vida. Visita em loco quando justiﬁcado. Acompanhamento dos funcionários.

Ação: 2367-Implantação e gerenciamento da política de monitoramento eletrônico de pessoas.
Implantar a política de monitoramento eletrônico de pessoas com objetivo de reduzir o encarceramento e contribuir para o
fortalecimento das políticas de alternativas penais à prisão. Monitoramento de pessoas a partir de equipamentos eletrônicos.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 11010 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO

Ação: 2143-Publicidade das Ações Estratégicas do Governo do Tocantins
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 de peças gráﬁcas e audiovisuais, tais como: flyer, folder, cartas, banners, painéis ilustrados, faixas, Vt, Spot, Vídeo
Documentário, layout para anúncio de jornal, conceito de web banner e outdoor.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 27010 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

Ação: 1016-Capacitação dos órgãos colegiados
Capacitações para os membros das associações de apoio à escola/conselhos escolares e grêmios estudantis, tendo como
etapas: elaboração de projeto, levantamento da demanda, capacitação e monitoramento dos órgãos colegiados.

Ação: 1019-Concessão de recursos tecnológicos aos servidores da educação
Concessão de recursos tecnológicos aos servidores lotados na educação básica das unidades escolares, tendo como etapas:
estabelecimento de critérios, levantamento de demandas e outorga do benefício.

Ação: 1020-Concessão de recursos tecnológicos aos servidores da educação / administração geral
Concessão de recursos tecnológicos aos servidores lotados na sede (central e diretorias regionais de ensino), tendo como etapas:
estabelecimento de critérios, levantamento de demandas e outorga do benefício.

Ação: 1028- Reforma e Ampliação de Unidades de Apoio ao Jovem
Levantamento das necessidades das unidades de apoio que atendem ao jovem obedecendo aos padrões de qualidade, tendo
como etapas: elaboração de projetos e orçamentos, contratação, acompanhamento e recebimento ﬁnal da obra.

Ação: 1044-Aparelhamento de Unidades de Apoio ao Jovem
Aparelhamento de unidades de apoio ao jovem, tendo como etapas: levantamento de demanda, aquisição e distribuição dos bens.

Ação: 1073-Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar
Concessão de prêmio às escolas bem sucedidas em gestão escolar, tendo como etapas: Inscrição das unidades escolares da rede
pública e conveniadas; participação em reuniões técnicas; realização de: oﬁcinas e formação para os membros dos comitês
estadual e regional; autoavaliação das escolas e das unidades administrativas; veriﬁcação in loco às escolas pré selecionadas;
seleção e classiﬁcação das escolas referência em liderança escolar e referência estadual; seminários de gestão de escolar e
intercâmbio de gestores escolares. Reuniões técnicas.

Ação: 1075-Implementação da gestão democrática
Implementação do processo de efetivação da gestão democrática nas Unidades Escolares, tendo como etapas: formação dos
membros das comissões (subcomissão estadual, regional e local); a veriﬁcação de conhecimentos dos proﬁssionais efetivos da
secretaria de educação do Tocantins nas dimensões pedagógica, administrativa, ﬁnanceira e jurídica; avaliação do plano individual
de gestão escolar; certiﬁcação dos proﬁssionais efetivos da secretaria de educação do Tocantins selecionados nas dimensões
pedagógica, administrativa, ﬁnanceira e jurídica; a realização da eleição direta e secreta articulada pela comissão local (AAE);
formação dos diretores eleitos; monitoramento; avaliação anual dos diretores eleitos.

Ação: 1083-Realização do Salão do Livro do Tocantins
Realização de evento literário educacional tendo como etapas: elaboração de projeto; deﬁnição da programação; divulgação do

evento; contratação de serviços; montagem de estrutura física; concretização do evento e avaliação.

Ação: 1086-Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Escolar
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares que atendam a Educação Básica, obedecendo aos padrões de qualidade,
tendo com etapas: elaboração de projetos e orçamentos, contratação, acompanhamento e recebimento ﬁnal da obra.

Ação: 1107-Construção, Reforma e Ampliação de Unidade da Educação Proﬁssional
Construção, reforma e ampliação de unidades que ofertam educação proﬁssional, obedecendo aos padrões de qualidade, tendo
com etapas: elaboração de projetos e orçamentos, contratação, acompanhamento e recebimento ﬁnal da obra.

Ação: 1113-Distribuição de material para os estudantes matriculados no Pronatec.
Aquisição e distribuição de materiais pedagógicos, kit estudante, seguro e certiﬁcação dos estudantes do Pronatec.

Ação: 1114-Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados no Pronatec.
Concessão de bolsa aos estudantes matriculados no Pronatec, tendo como etapas: matrícula, levantamento de frequência,
pagamento da bolsa e prestação de contas.

Ação: 1115-Concessão de bolsa aos proﬁssionais que atuam no Pronatec.
Concessão de bolsa aos proﬁssionais que atuam no Pronatec, tendo como etapas: realização de processo seletivo, levantamento
de carga horária cumprida e relatório de atividades executadas, pagamento da bolsa e prestação de contas.

Ação: 1118-Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva
Construção, reforma e ampliação de infraestrutura esportiva que atendam a população tocantinense, obedecendo aos padrões de
qualidade, tendo com etapas: elaboração de projetos e orçamentos, contratação, acompanhamento e recebimento ﬁnal da obra.

Ação: 1122-Implantação do sistema do Ensino Médio
Implantação de sistema para o ensino médio com o objetivo de padronizar metodologia e conteúdo visando a melhoria da
aprendizagem dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, tendo como etapas: elaboração de projeto, contratação do
sistema, formação continuada dos proﬁssionais, disponibilização de material didático para os alunos, monitoramento das turmas
e avaliação dos alunos.

Ação: 1123-Formação continuada dos servidores da educação.
Oferta de cursos de formação continuada para os servidores dos departamentos técnicos e administrativos da educação, tendo
como etapas: levantamento de demanda, análise dos projetos dos setores, monitoramento, realização e/ou promoção da
participação em capacitações.

Ação: 1129-Construção de Centros de Formação
Construção de centros de formação que atendam à Educação Básica, obedecendo aos padrões de qualidade, tendo como etapas:
elaboração de projetos e orçamentos, contratação,acompanhamento e recebimento ﬁnal da obra.

Ação: 1136-Implementação de ações educativas mediadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)
Implantação e implementação de ações educativas mediadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC),
integradas ao currículo, desenvolvendo competências para a disseminação de informação, produção de conhecimento e resolução
de problemas, para melhoria do desempenho dos estudantes das redes públicas estadual e municipal de educação de Araguaína e
Gurupi, envolvendo: pequenas reformas, aquisição de equipamentos e mobiliários e realização de formação para professores e
servidores da educação.

Ação: 2004-Alimentação do alfabetizando
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.

Ação: 2007-Aparelhamento de unidade escolar
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.

Ação: 2009-Apoiar e desenvolver atividades e projetos lúdico-artísticos nas escolas
Apoiar projetos e atividades lúdicas e artísticas promovidos pelas escolas da rede estadual, com despesas relacionadas à
promoção do ensino da música, teatro, dança, artes visuais, audiovisual e literatura, promovendo a ampla formação do aluno nos
aspectos lúdicos, artísticos e culturais, bem como emocional-afetivo. Repasse à unidade escolar para manutenção de projetos e
grupos lúdicos artísticos, para aquisição e manutenção de instrumentos e cenários, locação de sonorização, palco e iluminação
para apresentações de atividades artístico-culturais, produzidos nas escolas da rede Estadual.

Ação: 2014-Apoio aos sistemas municipais de educação na implementação de políticas educacionais
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 divulgação das ações de sucesso.

Ação: 2017-Apoio às Unidades Escolares às Margens da Rodovia Belém Brasília
Implantação e implementação de ações educativas diferenciadas com foco nos alunos em situação de vulnerabilidade social às
margens da Rodovia Belém Brasília, tendo como etapas elaboração de projetos, estabelecimento de parcerias, execução,
monitoramento e avaliação das ações a serem executadas, incluindo treinamento de professores, formação de gestores,
consultorias, aquisição de equipamentos permanentes e reforma e ampliação de unidades escolares.

Ação: 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.

Ação: 2042-Descentralização de recursos à gestão comunitária
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.

Ação: 2045-Desenvolvimento de Atividades de Iniciação Esportiva
Implementação da rede de iniciação esportiva e núcleos de esportes educacionais, incluindo o Programa Segundo Tempo,
conforme diagnóstico das potencialidades esportivas de cada região e da infraestrutura disponível para prática das modalidades
propostas, crianças e adolescentes na faixa etária entre 7 e 18 anos, que estejam devidamente matriculadas no sistema
educacional público ou privado. Formalização de convênios. Despesas com diárias. Contratação de educadores, monitores
coordenadores. Qualiﬁcação para as pessoas envolvidas com o Projeto. Aquisição e doação de material esportivo, de consumo,
de premiação e uniforme, locação de veículos, aquisição de equipamentos, fornecimento de alimentação, transporte e
hospedagem.

Ação: 2048-Distribuição de material pedagógico para os alunos da alfabetização de jovens e adultos
Distribuição de material pedagógico para os alfabetizandos, e para subsidiar os alfabetizadores e coordenadores de turma, tendo
como etapas: levantamento da demanda, aquisição e distribuição.

Ação: 2059-Fomento ao Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento
Formalização de convênios e/ou parcerias. Realização de capacitações de proﬁssionais da área esportiva. Distribuição de

materiais esportivos, aquisição de materiais de consumo, equipamentos, concessão de bolsa-atleta para atletas de destaque
desde a iniciação esportiva e de alto rendimento de diversas modalidades esportivas, auxílio ﬁnanceiro para atletas, despesas
com diárias, assinatura de termos de adesão. Acompanhamento dos atletas beneﬁciados.

Ação: 2062-Formação Continuada dos proﬁssionais da educação básica
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.

Ação: 2064-Formação Inicial dos proﬁssionais da educação básica
Oferta de formação em nível médio e de graduação para os proﬁssionais da educação básica, tendo como etapas: levantamento
de demanda, formação de turmas, seleção de tutores, acompanhamento, monitoramento e avaliação, para formação em nível
médio e, para a graduação: levantamento de demanda e estabelecimento de parcerias com instituição de nível superior.

Ação: 2065-Formação inicial dos servidores da educação
Oferta de formação em nível médio técnico para os servidores da educação, tendo como etapas: levantamento de demanda,
formação de turmas, seleção de tutores, acompanhamento, monitoramento e avaliação, para formação: levantamento de demanda
e estabelecimento de parcerias com instituição de nível superior.

Ação: 2086-Implementação da avaliação da aprendizagem
Realização da avaliação da aprendizagem dos alunos da rede estadual de ensino tendo como etapas: montagem de banco de
itens, elaboração de instrumentos de avaliação e apoio pedagógico, reprodução, distribuição, aplicação e divulgação dos
resultados.

Ação: 2097-Manutenção da Infraestrutura Esportiva
Manutenção da infraestrutura esportiva. Reposição de aparelhos, mobiliários em geral e instrumentos, aquisição de materiais de
consumo, pequenos reparos, pagamento de despesas administrativas necessárias para o funcionamento das unidades esportivas
e outros serviços. Conservação das instalações físicas, elétricas e hidráulicas.

Ação: 2098-Manutenção das Unidades de Apoio ao Jovem
Manutenção das unidades de apoio aos jovens. Reposição de aparelhos, mobiliários em geral e instrumentos, aquisição de
materiais de consumo, pagamento de despesas administrativas e outros serviços. Conservação das instalações físicas, elétricas e
hidráulicas, acompanhamento das unidades. Realização de processo seletivo para inclusão dos jovens nas Casas do Estudante.
Realização de convênios e/ou parceria.

Ação: 2109-Manutenção de recursos humanos dos proﬁssionais da educação básica
Atendimento à remuneração dos proﬁssionais da educação básica, durante os meses de janeiro a dezembro, 13º salário, encargos
sociais, mediante o controle de frequência do quantitativo de servidores por unidade escolar.

Ação: 2114-Manutenção do programa de alimentação escolar
Oferta de suplementação alimentar, ao aluno da educação básica da rede estadual de ensino, tendo como etapas: levantamento
de demanda, repasse de recursos ﬁnanceiros às associações de apoio às escolas contempladas, monitoramento da execução
física, pedagógica, nutricional e ainda, capacitação dos conselheiros de alimentação escolar e ﬁscalização.

Ação: 2115-Manutenção do sistema de avaliação de desempenho do servidor
Implementação do sistema permanente de avaliação de desempenho dos servidores da SEDUC, por função, através de:
capacitação, elaboração, revisão e aplicação dos instrumentos, tabulação dos resultados e estudos comparativos entre
rendimento dos alunos e o resultado das avaliações dos servidores.

Ação: 2116-Manutenção do transporte escolar
Oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica que residem em áreas rurais, de forma direta pela SEDUC, ou por meio
do repasse de recursos às prefeituras, ou às associações de apoio as escolas, tendo como etapas:levantamento de demandas,
contratação e/ou aquisição, pagamento e prestação de contas.

Ação: 2118-Manutenção dos pontos de cultura
Ponto de cultura mantido com repasse de recursos ﬁnanceiros para instituições sem ﬁns lucrativos que explorem diferentes
meios, linguagens artísticas e lúdicas, inclusão digital, tendo com etapas: seleção, formalização de convênio, prestação de contas
e acompanhamento dos pontos de cultura.

Ação: 2122-Monitoramento da gestão educacional
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.

Ação: 2123-Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos
Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos, pelos coordenadores de turma do programa e técnicos da
SEDUC.

Ação: 2137-Promoção e Apoio a Eventos para Juventude
Realização de conferências, fóruns, audiências públicas, tendo como etapas: planejamento, divulgação e execução do evento, bem
como, apoio ﬁnanceiro a entidades e prefeituras municipais na realização de eventos que promovam o protagonismo juvenil.

Ação: 2150-Realização de Censo Escolar
Pesquisa declaratória em todos os estabelecimentos de ensino público e privado, através da inserção dos dados em sistemas
próprios para manter um cadastro de alunos, escolas, turmas, docentes da educação básica, auxiliares de educação infantil e
monitor de atividade complementar, tendo como etapas: capacitação dos técnicos da Seduc, inserção de dados em sistemas,
acompanhamento, consistência e divulgação de dados.

Ação: 2157-Realização e apoio a eventos educacionais
Realização de eventos educacionais que envolvam alunos, professores, proﬁssionais da educação básica e técnicos, tais como:
festivais, mostras, concursos pedagógicos, desﬁles cívicos, entre outros, tendo como etapas; elaboração do projeto, deﬁnição da
programação, divulgação do evento, contratação de serviços, locação de som, luz, palco e tenda, premiação e concretização do
evento e avaliação e apoio a eventos educacionais que contribuam para a elevação dos indicadores de desempenho acadêmico,
tais como: jovem embaixador, parcerias diversas, monitoria discente, dentre outros; tendo como etapas: análise, estabelecimento
de parcerias, ﬁnanciamento, acompanhamento e avaliação dos projetos e/ou eventos selecionados.

Ação: 2319-Aparelhamento de Unidade da Educação Proﬁssional
Aparelhamento de unidades que atendam à educação proﬁssional, tendo com etapas: levantamento de demanda, aquisição e
distribuição de mobiliários, equipamentos e acervo bibliográﬁco.

Ação: 2323-Monitoramento da aprendizagem dos alunos da Educação Básica
Monitoramento da aprendizagem dos alunos e assessoramento aos proﬁssionais da Educação Básica da Rede Estadual de
Ensino, tendo como etapas: revisão dos instrumentos, análise dos resultados obtidos, monitoramento à distância e in loco.

Ação: 2325-Apoio a eventos esportivos
Apoio a eventos esportivos tendo como etapas: análise da solicitação, realização de convênios e/ou parcerias com instituições
públicas ou privadas que promovam o incentivo à prática esportiva e de lazer ou o próprio atleta.

Ação: 2326-Promoção de Eventos Esportivos
Promoção de eventos esportivos contemplados no calendário oﬁcial, tendo como etapas: divulgação do evento, contratação de
serviços, montagem da estrutura física, confecção e/ou aquisição de materiais esportivos, de premiação e gráﬁcos, passagens
aéreas e terrestres, locação de veículos, fornecimento de hospedagem e alimentação, aquisição de materiais de consumo.

Ação: 2328-Promoção e Apoio de Eventos de Lazer
Promoção e apoio à eventos de lazer, tendo como etapas: divulgação do evento, contratação de serviços, formalização de
convênios e parcerias, montagem da estrutura física, confecção e/ou aquisição de materiais permanentes e de consumo, de
premiação, passagens terrestres, locação de veículos, fornecimento de hospedagem e alimentação.

Ação: 2335-Manutenção de Unidade da Educação Proﬁssional.
Manutenção de unidades que atendam à educação proﬁssional com: pequenos reparos e manutenção de equipamentos e
mobiliários; fornecimento de água, energia e serviços de telecomunicações; disponibilização de materiais e serviços de limpeza e
conservação, dentre outros.

Ação: 2338-Distribuição de material para os professores que atuam no Pronatec.
Aquisição e distribuição de materiais pedagógicos e kit para o professor que atuam no Pronatec.

Ação: 2343-Apoio às turmas da educação proﬁssional.
Atendimento às turmas da educação proﬁssional com: materiais pedagógicos e especíﬁcos para as aulas, transporte de alunos
para visitas técnicas (seminários, aulas de campo).

Ação: 2349-Distribuição de material didático pedagógico aos alunos da Rede Estadual de Ensino.
Distribuição de material didático pedagógico para atender às necessidades dos alunos da educação básica, tendo como etapas:
levantamento de demanda, elaboração de material, confecção, aquisição e distribuição.

Ação: 2368-Execução do PDDE indígena.
Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) das unidades escolares indígenas através da aquisição de materiais de
consumo, na avaliação de aprendizagem da escola, na implementação de projeto pedagógico, no desenvolvimento de atividades
educacionais, na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da
estrutura física da unidade escolar, em conformidade com o Art. 4, Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013 ou outra que
a substitua.

Ação: 2369-Manutenção de pólos de apoio presencial do sistema UAB
Pólo de apoio presencial do sistema UAB mantido com materiais e serviços necessários ao seu funcionamento

Ação: 2370-Aparelhamento de pólo de apoio presencial do sistema UAB
Dotar os pólos de apoio presencial do sistema UAB de equipamentos, mobiliários necessários às atividades administrativas e
pedagógicas

Ação: 2371-Monitoramento de pólo de apoio presencial do sistema UAB
Monitorar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos nos pólos de apoio presencial do sistema UAB, visando garantir a qualidade
do ensino e o cumprimento da legislação aplicável à educação proﬁssional e superior.

Ação: 2372-Formação continuada de servidores do pólo da UAB
Ofertar cursos de formação continuada com material e metodologia especíﬁca para os servidores que atuam nos pólos de apoio
presencial do sistema UAB.

Ação: 2373-Formação continuada de proﬁssionais da educação proﬁssional
Oferta de cursos de formação continuada aos proﬁssionais da educação proﬁssional, tendo como etapas: levantamento de
demanda, elaboração do plano de capacitação, seleção de materiais e capacitadores, realização dos encontros e avaliação.

Ação: 2374- Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Educação Proﬁssional
Monitoramento, ﬁscalização e avaliação da Educação Proﬁssional no Estado, conforme legislação vigente. Regulação, supervisão
e avaliação do Ensino Técnico e Estadual, em regime de colaboração com o Conselho Estadual de Educação do Tocantins.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 25010 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Ação: 1015-Avaliação e acompanhamento de programas de interesse do Estado
Análise dos diversos componentes do programa a serem avaliados e levantamento de informações em campo.

Ação: 1031-Participação em eventos de cooperação nacional e internacional - PROFISCO
Participação de servidores da SEFAZ em eventos nacionais e internacionais, tais como: grupos de trabalho, comissões e visitas
técnicas, evento de capacitação e integração com o objetivo de compartilhar e intercambiar conhecimento e celebração de
acordos de cooperação interinstitucional, bem como a realização de eventos dos grupos de trabalho.

Ação: 1050-Implantação do novo modelo de gestão de pessoas - PROFISCO
Implantação do novo Modelo de Gestão de Pessoas por Competências, Programa de Desenvolvimento de Lideranças e da Gestão
do Conhecimento integrada a Educação Corporativa para o desenvolvimento das competências técnicas, comportamentais e
gerenciais; desenvolvimento de ações de qualidade de vida do servidor, de responsabilidade social e de Apoio Psicossocial para a
melhoria do clima organizacional. Realização de visitas técnicas; contratação de prestadores de serviços de terceiros; palestrantes
para realização de campanhas e eventos; realizar parcerias com instituições públicas e privadas; elaboração de política e plano de
capacitação; fortalecimento da Escola de Gestão Fazendária, por meio de aquisição de mobiliário e de materiais de apoio,
equipamentos de informática, da construção, reforma e ampliação da Escola de Gestão Fazendária - EGEFAZ.

Ação: 1069-Melhoria da infraestrutura das Unidades da SEFAZ
Construção, ampliação, reforma e reparos das unidades administrativas e ﬁscais da Sefaz; elaboração de projetos arquitetônico,
engenharia, elétrico, hidráulicos e lógico; aquisição de prédios e terrenos, regularização de documentação das áreas e prédios da
Sefaz; levantamento de demandas de melhorias nas unidades da Sefaz; contratação de empresas especializadas para promover a
implementação nas melhoria e na padronizações físicas das unidades; renovação de veículos, renovação de mobiliários,
equipamentos de informática e demais equipamentos necessários ao funcionamento da Sefaz.

Ação: 1078-Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins - PDRIS
Elaboração e implementação da Política e Planos de Desenvolvimento Regional do Estado por meio dos consórcios
intermunicipais; Monitoramento e acompanhamento aos Consórcios e Municípios consorciados; Desenvolvimento de Parceria
Público Privadas; Fortalecimento do Agronegócio; Projetos de Irrigação no Estado do Tocantins. Para realização é necessário
elaboração de projetos, prestação de serviços, aquisições de veículos utilitários e de passeio, máquinas e equipamentos,
assistência técnica, capacitações, obras e supervisões de obras.

Ação: 1109-Administração do PROFISCO
Acompanhamento do Projeto do Proﬁsco: contratação de serviços de consultoria, aquisição de ferramenta de gestão e
monitoramento de projeto, aquisição de materiais e equipamentos, aquisição de materiais e equipamentos de informática,
aquisição de veículos, contratação de serviços gráﬁcos e de publicidade, capacitação de servidores, realização de visitas técnicas.

Ação: 1111-Modernização da gestão fazendária - PROFISCO
Contratação de consultoria para aperfeiçoar e implementar os processos da gestão fazendária, tais como: contencioso tributário e

ﬁscal; gestão ﬁnanceira, contábil e patrimonial, e corregedoria. Os projetos incluem também a melhoria na gestão estratégica,
eﬁciência da gestão ﬁnanceira e contábil, material e patrimonial, aperfeiçoamento dos processos de informática, modernização da
gestão tecnológica com automatização de processos ( desenvolvimento/customização e implantação de sistemas), digitalização
de documentos, aquisição de software e licenças, desenvolvimento de metodologias de padrões e normatizações de TIC, reformas
e adequações de ambiente físico, capacitação e visita técnica, aquisição de equipamentos e materiais de informática, aquisição
de material de apoio e divulgação de ações referente a mídia espontânea e publicitária da Sefaz.

Ação: 1116-Aperfeiçoamento da gestão tributária - PROFISCO
Contratação de consultoria para aperfeiçoar e implementar os processos da gestão tributária, como: plataforma de serviços ao
cidadão contribuinte; gestão de processos eletrônico tributário; sistema público de escrituração digital (SPED); sistemática de
ﬁscalização do ICMS e apuração da produtividade; sistema de arrecadação; sistemática de recuperação de créditos ﬁscais e
cobrança administrativa. Os projetos incluem ainda a melhoria no planejamento das receitas, aperfeiçoamento dos sistemas
tributários, sistemática de atendimento ao publico interno e externo relativos à interpretação e aplicação da legislação tributária,
bem como o modelo de ﬁscalização de outras receitas (IPVA, ITCD e Taxas); Acompanhamento e desenvolvimento de ações de
cultura ﬁscal, por meio de oﬁcinas, seminários e palestras. Digitalização de documentos, serviços de informática, manutenção,
reformas e adequações de ambiente físico, desenvolvimento/customização de sistemas, implantação de sistemas, capacitação e
visita técnica, aquisição de equipamentos e materiais de informática, aquisição de material de apoio, aquisição de software,
licenças e divulgação de ações referentes a mídia espontânea e publicidade da sefaz. Contratação de empresa especializada para
o desenvolvimento e implantação de Plataforma Eletrônica “On-line” para fomentar o mercado eletrônico de ativos de natureza
intangíveis originários de Conservação e Ampliação de Florestas Nativas; Elaboração de Leis, Decretos e Resolução que
regulamentem o Programa “Tesouro Verde”; Aquisição de equipamentos e materiais relacionados à implantação do Programa.

Ação: 2001-Acompanhamento da gestão de convênios federais e estaduais - PDRIS.
O acompanhamento da gestão em convênios e operações de crédito se dará pelo aprimoramento dos procedimentos técnicos e
administrativos sendo necessário a implantação de sistema estadual de convênios e capacitação dos atores envolvidos.

Ação: 2027-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.

Ação: 2053-Estruturação do Ordenamento Territorial - PDRIS.
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 atualização de nomenclatura.

Ação: 2077-Fortalecimento do desenvolvimento regional e local
Implantação, manutenção, estruturação física e de equipamentos móveis e imóveis para operacionalização das Regiões
Administrativas; realização de visitas técnicas e articulação de apoio a atores locais e administradores públicos municipais,
implantação, reestruturação e manutenção das regiões administrativas, assistência técnica às administrações municipais e visitas
técnicas aos projetos de desenvolvimento, fortalecimento das associações e cooperativas locais com aquisição de equipamentos
para adequação da produção aos sistemas de inspeção municipal, estadual e federal; reforma de prédios para adequação de
produção a legislação sanitária e ambiental; construção estruturas físicas para implantação de pequenos projetos de
desenvolvimento local de acordo com a legislação sanitária e ambiental; realização de cursos de atualização, aperfeiçoamento,
seminários e palestras, deﬁnição de metodologia de capacitações e transferência de conhecimento e tecnologia para
desenvolvimento de atividades de capacitação técnica e gerencial aos municípios por equipes do governo estadual.

Ação: 2080-Gestão cartográﬁca do Estado do Tocantins - PDRIS.
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 estratégias é atualização dos produtos cartográﬁcos, disseminação dos dados previsto no Plano, estabelecer normas de
produção e ﬁscalização nas devidas escalas pertinentes, realização de estudos técnicos, assistência técnica especializada, bem
como a modelagem e elaboração de portal interativo em ambiente WEB para disponibilização e consulta de informações
estatísticas e geoespaciais.

Ação: 2081-Gestão do Programa de Educação Fiscal
Acompanhamento e desenvolvimento de ações de cultura ﬁscal por meio da realização de capacitação, oﬁcinas, seminários e
palestras, aquisição de materiais permanente e de apoio pedagógico, peças publicitárias e informativas, apresentações artísticas,
bolsas boniﬁcações, diárias e passagens. Contratação de instrutor, tutor, conteudista, palestrantes, bolsistas, artistas e companhia
artística. Participação em seminários, reuniões de trabalho e visitas técnicas.

Ação: 2090-Implementação do planejamento e da gestão para resultados – PDRIS.
Elaboração do planejamento estratégico, revisão do Plano Plurianual e dos orçamentos anuais, deﬁnição de estratégias de
captação de recursos e atração de investimentos estratégicos para o Estado. Avaliação, acompanhamento e monitoramento dos
programas e ações governamentais, bem como dos objetivos, metas e indicadores e capacitação de servidores públicos visando a
implementação da gestão para resultados. Gestão dos acordos e compromissos de resultados.

Ação: 2112-Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central.
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 elaboração e execução de projetos nas áreas de l desenvolvimento econômico e social, na agropecuária,
infraestrutura logística, industrialização, educação, empreeendedorismo, na inovação e no meio ambiente dentre outros, via
contratação de empresa especializada.

Ação: 2119-Manutenção e aparelhamento da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP - PDRIS.
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
consultorias para a UGP, que estejam relacionadas as atividades de Gerenciamento do PDRIS.

Ação: 2132-Produção e divulgação dos estudos socioeconômicos do Tocantins e seus municípios - PDRIS
Divulgação online de informações disponíveis sobre a realidade social, econômica, demográﬁca, ambiental do Estado do
Tocantins em seu referencial geográﬁco, suas regiões e municípios como também a realização do cálculo do Produto Interno
Bruto do Tocantins e de seus municípios em parceria com o IBGE Nacional, através de uma metodologia uniforme para todos os
Estados da Federação, tendo como etapas: participação em encontros e capacitações, análise das atividades econômicas,
consolidação dos dados e divulgação do PIB.

Ação: 2138-Promoção e apoio a pesquisas e estudos fazendários
Fomento e incentivo a pesquisas e estudos fazendários através de visitas técnicas, elaboração de editais de pesquisas,
participação em concurso de monograﬁas e eventos cientíﬁcos e/ou técnicos e divulgações das ações.

Ação: 2156-Realização de serviço de auditoria nas contas do PDRIS.
Contratação de empresa técnica especializada para realizar os serviços de autoria nas contas do projeto PDRIS.

Ação: 2158-Reforma de Ambiente Físico das Unidades Fiscais
Reforma e melhorias na estrutura física das unidades ﬁscais, compreendendo a elaboração dos projetos de arquitetura e
engenharia necessários e suas execuções, através de empresas do ramo licitadas para tal ﬁm.

Ação: 2344-Implementação do Programa de Cidadania Fiscal - TO Legal
Estruturação do programa To Legal mediante a expansão da base tecnológica e de comunicação, aquisição de equipamento de TI,
contratação de pessoal, aquisição de material de consumo e campanha de divulgação, realização de sorteio, homologação do
resultado no Diário e outorga do beneﬁcio.

Ação: 2366-Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.
O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é composto pelas unidades federativas Acre,
Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, a manutenção do consórcio será necessário

para desenvolver as diversas atividades que ele se propõe: desenvolvimento de projetos de infraestrutura e logística, iniciativas na
área de segurança pública, com ênfase nas regiões de fronteiras e em áreas de conflitos agrários, melhoria do sistema prisional da
região, captação de investimentos e ampliação das fontes de recursos,conservação da biodiversidade, floresta e clima,
desenvolvimento de projetos voltados à economia de baixo carbono, relação cooperativa nas áreas da gestão pública, incentivo a
parceiras público-privadas, promoção da comunicação pública como estratégia transversal no processo de planejamento,
elaboração de planos, programas e projetos comuns aos Estados membros e outras iniciativas de interesse comum voltadas ao
fomento e desenvolvimento da Amazônia Legal.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 19010 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Ação: 1067-Incentivo à Implantação de Empreendimentos Estratégicos
Identiﬁcar, através da leitura do cenário econômico regional, nacional e mundial, as atividades econômicas com perﬁl para o
Estado do Tocantins e induzir a criação de "equipamento de desenvolvimento" (parcerias público-privadas, pátios logísticos,
distritos empresariais, portos secos, tecas, entre outros) capaz de atraí-lo e implantá-lo.

Ação: 2035-Gerenciamento de Dados e Projetos Estratégicos
Institucionalização e controle dos projetos de desenvolvimento estratégico; criação, uniformização e disseminação da modelagem
de projetos com base nas boas práticas gerenciais; acompanhamento da execução dos projetos estratégicos; emissão de
relatórios gerenciais e de informações estratégicas; criação/aquisição de software especíﬁco; instrução aos colaboradores dos
projetos; participação de palestras, seminários, cursos e outros eventos especíﬁcos de gerenciamento de projetos; impressões,
quadros/painéis informativos.

Ação: 2047-Disseminação das Oportunidades e Potencialidades de Negócios do Tocantins
Promoção e desenvolvimento econômico do Estado através de organização de missões oﬁciais a outras unidades da federação
e/ou a outros países; visitas a exposições e feiras, rodadas de negócio, palestras, seminários, simpósios e congressos nacionais e
internacionais; apoio, participação e realização em eventos internacionais e em outras unidades da federação; confecção de
materiais gráﬁcos e/ou publicitários, com o objetivo de 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. Para a realização dessas atividades estão previstas a participação de servidores da Secretaria e/ou outros
colaboradores/parceiros.

Ação: 2375-Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento
Contratação de serviços de pessoa jurídica e/ou física para construção, reforma, ampliação, bem como aquisição de
aparelhamentos necessários para desenvolvimento das atividades.

Ação: 6001-Aumento de Capital da Agência de Fomento.
Implantação de investimentos em áreas prioritárias para o desenvolvimento do Estado do Tocantins.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 31010 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Ação: 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.

Ação: 1039-Expansão e adequação da infraestrutura predial
Construção, reforma e adequações de unidades de segurança pública, após realizar análise das particularidades setoriais para a

elaboração do projeto, levantamento, reavaliação dos custos, licitação, construção e entrega da unidade, através de parcerias,
convênios com órgãos públicos e iniciativa privada.

Ação: 1084-Reaparelhamento das unidades de segurança pública
Aquisição e modernização dos equipamentos, mobiliário em geral, armamentos, munições, equipamentos e materiais de
segurança, de comunicação, de manobra e patrulhamento, de áudio, vídeo e foto para uso proﬁssional, modernização dos
equipamentos de investigação, perícia, identiﬁcação, genética forense, medicina legal, bem como a Academia de Polícia Civil (com
armas, munições e outros insumos de uso nos treinamentos dos policiais, atualização do acervo bibliográﬁco, reestruturação do
alojamento e refeitório), e quaisquer outros equipamentos ou materiais que venham complementar as unidades de segurança
pública, por meio de procedimento licitatório com parcerias e convênios com órgãos públicos e iniciativa privada.

Ação: 2031-Capacitação, formação e valorização dos proﬁssionais de segurança pública
Realização e participação dos proﬁssionais de segurança em curso de formação, aperfeiçoamento, especialização, seminários,
congressos e treinamentos, cursos diversos, disponibilizando os recursos necessários à Academia de Polícia Civil e telecentros,
atendimento e acompanhamento biopsicossocial aos proﬁssionais de segurança pública e familiares; recuperação e
encaminhamento às redes de atendimento público e privado; realização de eventos, palestras, seminários, campanhas educativas
e de divulgação, pesquisa de avaliação de resultados e pesquisas de mensuração de fatores epidemiológicos, capacitação da
equipe multidisciplinar e disponibilizar os recursos materiais necessários ao atendimento à saúde e valorização do policial, com
parcerias e convênios com órgãos públicos e iniciativa privada.

Ação: 2043-Desenvolvimento de ações de prevenção criminal
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
ações da Polícia Comunitária.

Ação: 2082-Implantação de projetos de inovação e suporte tecnológico às unidades de segurança pública
Promoção, implantação, expansão, modernização e manutenção dos sistemas de informação e telecomunicação com aquisição
de equipamentos de informática, elétricos e energéticos e serviços de desenvolvimento, aquisição e manutenção de software, com
parcerias e convênios com órgãos públicos e iniciativa privada.

Ação: 2105-Manutenção das unidades de segurança pública
Manutenção das unidades de segurança pública através reparos, locação de imóvel, contratação de serviços de terceiros,
aquisição de material de expediente e limpeza, material de consumo em geral, insumos e periféricos de informática, serviços de
outsourcing de impressão, manutenção da frota de veículos, combustível e despesas administrativas em geral para devido
funcionamento das unidades de segurança pública na capital e interior do Estado.

Ação: 2113-Manutenção do centro integrado de operações aéreas
Manutenção do Centro Integrado de Operações Aéreas através de contratação de serviços de terceiros, aquisição de material de
consumo e permanente, dentre outras despesas administrativas, através de parcerias, convênios com órgãos públicos e iniciativa
privada.

Ação: 2120-Medidas estratégicas de combate à criminalidade
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
garantia da fluidez de eventos a nível nacional e estadual, como também da ordem pública e campanhas educativas, que
propiciem a prática tanto de operações especíﬁcas como monitoramento, reduzindo os índices de criminalidade e maximizando a
sensação de segurança, objetivando elucidar infrações penais com efetividade e garantindo continuamente os direitos
constitucionais do cidadão, com parcerias e convênios com órgãos públicos e iniciativa privada.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 37010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

Ação: 1001-Adequação, Qualiﬁcação e Revitalização das Funções Sociais de Zonas Urbanas
Implantação de sistemas de infraestrutura em zonas urbanas, envolvendo: pavimentação viária urbana, drenagem, calçamento,
mobiliário urbano, arborização e paisagismo, ciclovias, acessibilidade, iluminação pública, recuperação e revitalização de parques
e equipamentos urbanos, proteção de mananciais e matas ciliares em municípios do Estado do Tocantins, com a ﬁnalidade de
promover a qualidade de vida urbana, visando maior segurança e conforto por meio da universalização do acesso aos serviços
públicos, mitigando e adaptando as localidades às mudanças climáticas.

Ação: 1022-Construção de Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos
Implementação de obras de infraestrutura hídrica por meio da elaboração de projeto executivo na fase de instalação das obras
civis; gerenciamento, ﬁscalização, supervisão e assessoria técnica durante a execução das obras civis; execução dos planos e
programas básicos ambientais destinados a mitigação dos impactos ambientais provenientes da execução das obras civis.
Construção de obras estruturantes (barragens, canais, estações de bombeamento, estações de drenagem, etc) que visam o
armazenamento e a distribuição de água durante os períodos de estiagem prolongada, possibilitando aos pequenos produtores,
assentados e pequenas comunidades o uso de ferramentas que minimizem os efeitos danosos da seca e a manutenção da família
e de pequenos rebanhos e outros aproveitamentos. Para o desenvolvimento das atividades de construção das obras de
infraestrutura hídrica, faz-se necessária a aquisição de materiais de consumo diversos, diárias, passagens aéreas, combustível,
contratação de consultoria especializada na área, equipamentos de informática, veículos, instalação de obras, desapropriação de
terras, capacitação de técnicos e produtores e demais despesas correntes e de capital.

Ação: 1033-Elaboração de Estudos e Projetos para o Aproveitamento Hidroagrícola e Usos Múltiplos
Elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica, ﬁnanceira e ambiental para a instalação de barramentos e de áreas para
projetos hidroagrícolas, considerando sua localização e vocação; elaboração do projeto básico do barramento e das áreas
destinadas à irrigação; elaboração dos estudos ambientais que possibilitem o licenciamento ambiental e posterior instalação do
empreendimento em conformidade com a legislação ambiental vigente; elaboração de estudos que possibilitem a obtenção do
Certiﬁcado de Sustentabilidade Hídrica - CERTOH emitido pela Agência Nacional das Águas – ANA. Para o desenvolvimento das
atividades de construção das obras de infraestrutura hídrica, faz-se necessária a aquisição de materiais de consumo diversos,
diárias, passagens aéreas, combustível, contratação de consultoria especializada na área, equipamentos de informática, veículos e
demais despesas correntes e de capital.

Ação: 1063-Implementação do Plano Estadual de Irrigação
Estabelecimento da política estadual de irrigação, através da aprovação de Lei que estabelece critérios para a produção agrícola
no Estado do Tocantins. Parceria com órgãos de extensão rural e ﬁscalização do Estado, utilizando a rede de Escritórios
Regionais. Desenvolvimento de software especíﬁco para cadastramento completo de irrigantes, identiﬁcando as áreas exploradas
e que culturas estão sendo cultivadas, visando orientar os produtores sobre as tendências de consumo e que se deve plantar. Para
o desenvolvimento das atividades à implementação do Plano, faz-se necessária a aquisição de materiais de consumo diversos,
diárias, passagens aéreas, combustível, contratação de consultoria especializada na área, equipamentos de informática, veículos e
outros materiais permanentes, bem como outras despesas necessárias.

Ação: 1065-Implementação do Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola - Prodoeste
A implantação do Prodoeste por meio da elaboração do estudo de viabilidade técnico, econômico, ﬁnanceiro e ambiental para a
instalação do barramento e da área do projeto hidroagrícola, considerando sua localização; elaboração do projeto básico do
barramento e das áreas destinadas à irrigação; elaboração dos estudos ambientais que possibilitem o licenciamento ambiental e
posterior instalação do empreendimento em conformidade com a legislação ambiental vigente; elaboração de estudos que
possibilitem a obtenção do Certiﬁcado de Sustentabilidade Hídrica - CERTOH emitido pela Agência Nacional das Águas – ANA.
Auditoria, acompanhamento da prestação de contas da aplicação dos recursos e apoio técnico a todas as demandas que o Banco
venha a solicitar à Unidade Gestora do Programa – UGP, por meio de parceria com o TCE – Tribunal de Contas do Estado do
Tocantins, através de Termo de Cooperação Técnica. Elaboração do projeto executivo na fase de instalação das obras civis;
gerenciamento, ﬁscalização, supervisão e assessoria técnica durante a execução das obras civis; execução dos planos e
programas básicos ambientais destinados a mitigação dos impactos ambientais provenientes da execução das obras civis e
construção de obras estruturantes de aproveitamento hidroagrícola na irrigação, com o objetivo de proporcionar a exploração de
uma área de 35.000 ha. Capacitação de técnicos e produtores beneﬁciários do Prodoeste, por meio de cursos de curta e média
duração, seminários, intercâmbios; captação de investimentos e atração de investidores; organização e divulgação das

informações estratégicas, estruturação de planos de negócios e investimentos, realização de pesquisas aplicadas e oferta de
bolsa de estudos com base em temas especíﬁcos do Programa. Para o desenvolvimento das atividades de implantação das obras
de infraestrutura hídrica, faz-se necessária a aquisição de materiais de consumo diversos, diárias, passagens aéreas, combustível,
contratação de consultoria especializada na área, equipamentos de informática, veículos, instalação de obras, desapropriação de
terras, capacitação de técnicos e produtores, dentre outros.

Ação: 1087-Regularização Fundiária de Lotes Urbanos
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 respectivo registro imobiliário.

Ação: 1108-Desenvolvimento e Gerenciamento de Estudos e Projetos de Infraestrutura e Obras Públicas.
Proporcionar melhores condições de execução de obras públicas estaduais, fornecendo capacitação funcional, estudos técnicos e
projetos executivos de qualidade, gerenciamento de estudos tais como: elaboração de projetos de viabilidade técnica, econômica
e ambiental, projeto arquitetônico e de engenharia, maquete digital, contratação de empresa especializada para realização de
levantamentos topográﬁcos, projeto de combate a incêndio, laudos de sondagem e geotécnia com o intuito de subsidiar a
elaboração de projetos para construção, ampliação, reforma e manutenção de prédios públicos, dentre outros que contribuam para
a melhoria da probabilidade de obtenção de recursos de ﬁnanciamento.

Ação: 1110-Estruturação das Ediﬁcações Públicas
Estruturação de ediﬁcações e equipamentos públicos, com construção, ampliação, reformas e/ou manutenção de ediﬁcações
públicas, conforme solicitação dos diversos órgãos da administração pública estadual; construção de poços artesianos; reparos
nas obras públicas, manutenção dos prédios públicos com reposição dos equipamentos e pequenos reparos em geral (telhados,
parte hidráulica, elétrica, sanitária, pinturas, dentre outros serviços); ﬁscalização de obras e serviços como instalações provisórias,
limpeza do terreno e outros; infraestrutura física das ediﬁcações, desde movimento em terra, reaterro e outros serviços,
superestrutura, vedação, esquadrias, cobertura, instalações hidrossanitárias, elétricas, revestimentos, vidros, pintura, serviços
complementares e adequações às leis de acessibilidade. Melhorias nas condições de execução de obras públicas estaduais,
fornecendo capacitação funcional, estudos técnicos e projetos executivos de qualidade, gerenciamento de estudos como
elaboração de projetos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto arquitetônico e de engenharia, maquete digital,
contratação de empresa especializada para realização de levantamentos topográﬁcos, projeto de combate a incêndio, laudos de
sondagem e geotecnia, com o intuito de subsidiar a elaboração de projetos para construção, ampliação, reforma e manutenção de
prédios públicos, dentre outros que contribuam para a obtenção de recursos de ﬁnanciamento. Todas as obras, conforme
licitações públicas nos moldes da Lei 8.666 e ﬁscalizadas em todas as suas etapas e, ainda, ﬁscalização de repasses públicos aos
municípios para execução de obras.

Ação: 1117-Aumento de Capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins
Investimento para aumento de capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins.

Ação: 2020-Desenvolvimento da Política Urbana e Habitacional
Assessorar os municípios tocantinenses para elaboração e aplicação dos instrumentos de política de desenvolvimento urbano, por
meio de articulação, qualiﬁcação, capacitação, cursos, seminários, palestras, workshops, treinamentos, transferência de
tecnologia, visitas técnicas, intercâmbios e fóruns. Captação de recursos para execução de políticas e obras de desenvolvimento
urbano, habitação e regularização fundiária.Desapropriação de terrenos urbanos a interesse da administração pública. Elaboração
e implementação das políticas estaduais e planos estaduais de desenvolvimento urbano, através da articulação com entes
públicos privados, visando identiﬁcar as demandas e prioridades para o desenvolvimento da política urbana.

Ação: 2051-Elaboração de Projetos e Execução de Obras Aeroportuários
Construção e ampliação de aeródromos, helipontos e heliportos, terminais de cargas e passageiros e infraestrutura de apoio.
Aquisição e implantação de equipamentos de proteção ao voo. Contratação de empresa especializada por meio de processo
licitatório com recursos do governo estadual e federal para realização dos serviços. Elaboração de projetos de engenharia e
arquitetura para construção de aeródromos, helipontos e heliportos. Planejamento através do Plano Aeroviário do uso e das
atribuições, considerando a logística, dos transportes aéreos no Estado. Esse processo se dará por meio da contratação de
empresas especializadas para elaboração de projetos de Engenharia e Arquitetura para construção de aeródromos.

Ação: 2055-Execução de Projeto de Trabalho Social
Realização de cadastro, processo de habilitação das famílias pré-selecionadas, visitas domiciliares às famílias beneﬁciadas pelos
programas habitacionais, reprogramação das atividades do projeto técnico de trabalho social, realização de reuniões, assembleias
e atividades socioeducativas, enfocando a sustentabilidade sócio ambiental, patrimonial, econômico ﬁnanceira e sócio cultural,
nas etapas de pré, durante e pós-ocupação.

Ação: 2057-Fiscalização e Acompanhamento de Obras de Habitação e Infraestrutura Urbana
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.

Ação: 2095-Levantamento Topográﬁco e Elaboração de Projetos de Rede de Energia Elétrica
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 o intuito de subsidiar a elaboração de projetos de redes de energia rural.

Ação: 2108-Manutenção de Obras Hídricas Construídas no Estado do Tocantins
Manutenção de obras hídricas construídas no Estado do Tocantins, atendendo ao predisposto nas instruções normativas do
Ministério da Integração Nacional, que determina aos Estados a responsabilidade sobre a conservação para o uso a que foi
projetado o barramento, por meio de obras civis, visitas técnicas periódicas, monitoramento do nível de água, dentre outras
atividades. Manutenção de obra hídrica instalada (irrigação) construída no Estado do Tocantins, em perfeito estado de
funcionamento, visando garantir a exploração da área, através da produção agrícola, por meio de obras civis, visitas técnicas
periódicas, dentre outras atividades. Para o desenvolvimento das atividades de conservação e manutenção das obras de
infraestrutura hídrica, faz-se necessária a aquisição de materiais de consumo diversos, diárias, passagens aéreas, despesas com
energia elétrica dos perímetros irrigados, combustível, contratação de consultoria especializada na área, equipamentos de
informática, veículos, instalação de obras e outras despesas correntes e de capital.

Ação: 2128-Organização Gerencial e Operacional dos Distritos Hidroagrícolas
Promoção e acompanhamento das atividades de gestão, por meio de reuniões, encontros técnicos e visitas, com o objetivo de
alcançar a independência da operação e manutenção dos projetos públicos de irrigação, através da organização dos distritos de
irrigação, composto pelos irrigantes de cada perímetro. Para o desenvolvimento das atividades de gerenciamento e organização
operacional se faz necessário a aquisição de materiais de consumo diversos, diárias, passagens aéreas, combustível, contratação
de consultoria especializada na área, parcelamento de conﬁssão de dívidas e penalidades pecuniárias junto ao Ibama,
equipamentos de informática, veículos, capacitação de técnicos e produtores e demais despesas correntes e de capital.

Ação: 2133-Produção, Reforma e ou Ampliação de Habitação de Interesse Social
Elaboração de projetos, planos de trabalho, execução de obras, reforma e/ou ampliação de unidades habitacionais e
equipamentos públicos, implantação de infraestrutura, vistoria às obras, elaboração de relatórios, medições de serviços, deﬁnição
de transporte e diárias para a equipe técnica, estudos sobre a necessidade de aquisição de área para a implantação de novos
empreendimentos.

Ação: 2151-Manutenção Aeroportuária
Realização de manutenção de aeródromos, helipontos e heliportos, terminais de cargas e passageiros e infraestrutura de apoio.
Reformas, adequações e outras melhorias necessárias, como serviços de manutenção periódica e corretiva do pavimento da pista,
recuperação da sinalização horizontal, da sinalização luminosa noturna, da cerca patrimonial, etc. Contratação de empresa
especializada por meio de processo licitatório com recursos do governo estadual e federal para realização dos serviços.

Ação: 2160-Regularização das Concessões dos Permissionários nos Aeroportos
Elaboração de projeto de regularização para uso da estrutura dos aeroportos Estaduais, registro dos permissionários, através de
contratação de empresa de consultoria.

Ação: 2327-Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica
Execução de serviços de construção e manutenção de redes urbanas e rurais (assentamentos e povoados) de alta e baixa tensão,
linhas de transmissão e subestações, viabilizando o acesso à rede de energia elétrica às unidades consumidoras rurais e urbanas,
por meio da contratação de empresa especializada, objetivando melhorar a qualidade de vida da população. Fiscalização e
gerenciamento de obras elétricas. Celebração de convênios. Modernização da iluminação pública do Estado através de obras nas
unidades prediais e nas pontes de grande porte do Estado. Elaboração de projetos elétricos para os equipamentos públicos como
praças, escolas, hospitais, parques, delegacias, prédios públicos, dentre outros. Contratação de empresas especializadas para
realização de levantamentos topográﬁcos com o intuito de subsidiar a elaboração de projetos de redes de energia rural.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 39010 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Ação: 1035-Elaboração e Reformulação de Políticas Públicas Ambientais do Estado
Elaboração e reformulação de políticas, planos, programas e projetos ambientais; realização de consultas públicas, capacitações;
seminários; treinamentos e confecção de material gráﬁco para apoio às ações.

Ação: 1041-Fortalecimento Institucional para a Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos
Estruturação física e técnica, visitas técnicas, intercâmbio, capacitações, contratação de serviços especializados, produção de
material gráﬁco, publicação de relatórios e divulgação.

Ação: 1042-Fortalecimento da Gestão Ambiental nos Municípios
Apoio aos municípios na implantação do Programa Estadual de descentralização da Gestão Ambiental - PEGAM; de planos,
sistemas e tecnologias de gestão de resíduos sólidos, realização de seminários, oﬁcinas e treinamento, confecção e impressão de
material informativo, aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

Ação: 1043-Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Estruturação e operação dos Organismos que compõem o SEGRH; Capacitação técnica dos membros dos organismos que
compõem o SEGRH; Apoio Técnico Institucional para implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos;
Financiamento de programas, planos, projetos, ações e estudos voltados ao planejamento e gestão dos recursos hídricos, tais
como: revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos, elaboração e readequação dos Planos de Bacia, Estudo e Mapeamento
hidrogeológico; Apoio a ações de revitalizações de bacias hidrográﬁcas em situação de vulnerabilidade ambiental; estruturação e
manutenção de rede Hidrometeorológica estadual; estruturação e operação da Rede Estadual de Qualidade de Água; Operação e
Manutenção da Sala de Situação, Apoio na atuação para a Segurança de Barragens.

Ação: 1074-Prevenção, Controle e Monitoramento do Desmatamento e Queimadas
Apoio a implementação de ações de prevenção, controle, e combate de queimadas e incêndios florestais; Adequação,
monitoramento e recuperação ambiental em áreas com passivo; Implementação de ações e políticas de incentivos à produção
sustentável, de extensão e assistência técnica aos produtores, com realização de capacitações, palestras e seminários.

Ação: 1081-Realização de Estudos para Criação de Unidades de Conservação
Elaboração de estudos para conhecimento, conservação e uso da biodiversidade; Manutenção e operacionalização do Sistema de
Gestão de Unidade de Conservação – GESTO; realização de estudos especializados para propor alternativas de gestão das
unidades de conservação de proteção integral.

Ação: 1089-Valoração dos Ativos Ambientais e Implementação de Estudos de Mitigação dos Efeitos Mudanças Climáticas
Estruturação do quadro jurisdicional do Tocantins no setor de mudanças climáticas, pagamentos por serviços ambientais e
REDD+; Promoção de fontes alternativas de energias renováveis para a matriz energética do Tocantins e Promoção da redução
dos gases de efeito estufa no Tocantins.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 41010 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação: 2071-Fortalecimento das Instâncias de Controle Social do Trabalho
Participação dos membros dos conselhos e delegados eleitos, em fóruns, conferencia, seminários e reuniões estaduais e
interestaduais; manutenção e aparelhamento das instâncias de controle social do trabalho; material de apoio/gráﬁco e equipe
técnica para realização das conferencias estaduais CETD/TO, apoio técnico as conferencias municipais/regionais; visita aos
conselhos municipais para assessoria/capacitação continuada aos conselheiros e secretaria executiva.

Ação: 2078-Fortalecimento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Tocantins.
-+-de SAN e entidades da sociedade civil) vantagens e compromissos; Na elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional – PLANSAN, com objetivo de potencializar as ações municipais para garantir o direito humano a uma alimentação
adequada e saudável, bem como contribuir para o ﬁnanciamento de atividades de apoio técnico e operacional do controle social
responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações de Segurança Alimentar e Nutricional

Ação: 2083-Promoção Da Segurança Alimentar E Nutricional
Promover a Educação Alimentar e Nutricional às famílias beneﬁciárias dos Programas Sociais, como instrumento da redução da
insegurança alimentar e nutricional através da informação de práticas alimentares saudáveis; Reativar o Programa Leite é Vida de
forma direta e através de apoio ﬁnanceiro e parcerias com prefeitura, entidades governamentais, não governamentais e/ou por
meio de co-ﬁnanciamento e implantação e manutenção dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional;
Planejamento; ﬁnanciamento, Capacitação.

Ação: 2093-Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda
Ampliar o alcance da promoção de políticas públicas que visem ao aumento da inserção do trabalhador no mercado de trabalho;
Intermediação de mão de obra por meio de convênios, parcerias e atividades quais sejam: cadastro de trabalhadores, cadastro de
vagas, pré-seleção, encaminhamento do trabalhador ao mercado de trabalho, habilitação ao seguro desemprego, emissão de
carteira de trabalho, qualiﬁcação e treinamento da equipe de atendimento, realização de eventos, fornecimento de espaço físico
para seleções e treinamentos.

Ação: 2146-Qualiﬁcação e Capacitação proﬁssional
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
ambientes de treinamento, preparação de instrutores, material didático/apoio, contratação de serviços, divulgação e realização de
cursos de qualiﬁcação e capacitação proﬁssional, bem como palestras para aperfeiçoamento proﬁssional. Mobilização e
monitoramento do programa PRONATEC, elaboração, execução, acompanhamento e monitoramento de projetos de qualiﬁcação e
capacitação proﬁssional. Estabelecimento de parcerias com Sistema “S” para monitoramento e encaminhamento de egressos.

Ação: 2351-Promover o Fortalecimento das Relações do Trabalho Decente
As relações do Trabalho serão fortalecidas por meio da Política do Trabalho Decente e o Fortalecimento das Instâncias de
Controle Social do Trabalho, sendo necessário: visitas técnicas, realização de eventos, seminários, palestras, conferências,
simpósios, workshops, oﬁcinas, fóruns para o debate e conscientização de trabalhadores, empregadores, governo e sociedade civil
sobre temas do trabalho decente; Executar a agenda Tocantins do trabalho decente, o programa Tocantins do trabalho decente e o
fundo do trabalho decente.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 09010 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA

UNIDADE ORÇAMENARIA: 03010 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Ação: 2056-Fiscalização da Gestão Pública
Realização de auditorias de regularidade, operacional, inspeções, levantamento e monitoramento nos órgãos e entidades
estaduais e municipais, atendendo a padrões de qualidade e atendendo as diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Auditorias.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 05010 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Ação: 1012-Aprimoramento da gestão de pessoas
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 magistrados em tempo real, Implantação do modelo de gestão de pessoas por competências para o Poder Judiciário
do Estado do Tocantins que dê sustentação às ações de gestão com o objetivo de proporcionar um direcionamento mais eﬁcaz no
desenvolvimento necessário para suprir as necessidades institucionais, Implantação do Programa de Qualidade de Vida dos
Servidores, Aquisição de equipamentos e materiais, Contratação de serviços, Capacitação de servidores, visitas técnicas e
celebração de convênio.

Ação: 1013-Aprimoramento da gestão institucional
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
implementação da Agenda Ambiental A3P; Contratação de prestação de serviços; Aquisição de equipamentos e materiais; Visitas
técnicas, cursos de capacitação, contratação de serviços de consultoria e de suporte; Celebração de convênios de cooperação
técnica.

Ação: 1077-Promoção da efetividade da prestação jurisdicional
Criação e implantação de Núcleos Regionais de Atendimento Multidisciplinar; Estruturação das Comarcas e Varas de Competência
Exclusiva da Infância e da Juventude, Inserção de proﬁssionais das áreas de psicologia, pedagogia e assistência social; mutirões
de atendimentos, realização de campanhas publicitárias, aquisição de ônibus, Criação e implantação de Núcleos de Execução de
Penas e Medidas Alternativas - NUPEMAS, realização de concurso, elaboração de projeto institucional que esteja ligado à inclusão
social e a temática das penas alternativas, regulamentação e implantação das Audiências Criminais Telepresenciais de modo a
suprir deﬁciências no sistema do judiciário, Normatização e implantação do trabalho remoto no âmbito do Poder Judiciário,
Criação e aplicação de mecanismos para combater a litigância serial, Celebração de acordos e convênios com Ministério Público e
Defensoria Pública, Capacitação de servidores e magistrados, Realização de mutirões, Implementação de ferramenta no sistema
de processos em busca de possibilitar o controle das ações repetitivas e dos grandes litigantes, Otimização da atuação e
procedimentos inerentes às ações de execuções ﬁscais; Adequação da estrutura existente nos cartórios, Melhoria dos
fluxogramas; Restruturação dos termos de parcerias existentes e celebração de novos, Criação de uma Central Única de
Atendimento, instalação de call center para obtenção de informações, Criação, implantação e implementação de Sistema
Informatizado de Cálculos Judiciais, Contratação de prestação de serviços, Aquisição de equipamentos e materiais, Visitas
técnicas, Cursos de capacitação, Celebração de convênios de cooperação técnica, Adequações no Sistema E-Proc, aquisição de
equipamentos e materiais, contratação de serviços.

Ação: 1126-Aprimoramento da gestão de custos
Criação, implantação e implementação de sistema de gestão documental, com vistas a adotar procedimentos referentes à
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos institucionais produzidos e recebidos pelas instituições do
Judiciário no exercício das suas atividades; Elaboração e implantação de logística sistematizada, adaptada às necessidades
administrativas e exigências legais do Tribunal de Justiça, a qual garanta eﬁciência e eﬁcácia ao provimento das unidades
jurisdicionais; Elaboração e implantação de ferramenta gerencial que permita a avaliação das despesas operacionais, a
identiﬁcação de parâmetros de comparação entre as comarcas, o levantamento de boas práticas que possam ser replicáveis e a
implementação de soluções que busquem a melhoria da gestão de custos do TJTO; Celebração de convênios, cooperação técnica,
aquisição de equipamentos, material e veículos, capacitação de servidores, realização de campanha de divulgação e, visita
técnica.

Ação: 1128-Aprimoramento da gestão de TI
Estruturação e planejamento da área de TI para os desaﬁos do presente e do futuro; Implantação das melhores práticas de
governança de TIC baseada no modelo de referência COBIT e ITIL; Contratação de prestação de serviços; Aquisição de
equipamentos e materiais, visitas técnicas, cursos de capacitação, contratação de serviços de consultoria e de suporte,
celebração de convênios de cooperação técnica.

Ação: 2134-Promoção das Práticas de Resolução Consensual de Conflitos
Redução da judicialização de ameaças de pequenas lesões de direitos; Implantação do Núcleo de Justiça Restaurativa; Realização
de audiências com vistas a ﬁrmar acordos, por meio do diálogo, para a conclusão pacíﬁca de processos que chegam ao 2º grau,
Celebração de parcerias e convênios com os Poderes Executivos Municipal e Estadual, realização de capacitação, Divulgação das
ações, realização de visitas técnicas.

UNIDADE ORÇAMENARIA: 00000 - UNIDADE ESPECIAL

UNIDADE ORÇAMENARIA: 20330 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

Ação: 4173-Transmissão e Retransmissão de Sinal
Transmissão e retransmissão de sinal de TV digital, analógica e sinal irradiado em Frequência Modulada-FM, compreendendo
transmissão e retransmissão de sinal por meio de sistemas irradiantes, estúdios, centrais técnicas, estação terrena, segmento
espacial, cabo óptico, radiofrequência modulada ou outros meios, através de contratação de serviços e aquisição de
equipamentos para inovação, manutenção e implementação das estações transmissora de TV e Rádio e retransmissoras de TV.

Ação: 4292-Estruturação das Unidades da UNITINS
Implementação e melhoria da infraestrutura de prédios e equipamentos da UNITINS com recursos de Convênios, Emendas
Parlamentar, Tesouro Estadual e outras fontes disponíveis.

Ação: 4302-Fomento a Pesquisas Aplicadas, Acadêmica e de Pós - Graduação
Fomentar as Ações de Pesquisas Aplicadas, Acadêmica e de Pós – Graduação, promovendo tecnologia apropriada à agricultura e
conservação aos recursos naturais e instituindo políticas de pós graduação aos níveis lato senso e stricto sensu assim como,
estabelecer intercâmbio da UNITINS com instituições de ensino superior do Tocantins e demais Estado

Ação: 4303-Promoção de Cursos de Graduação na Modalidade Presencial e a Distância
Promoção de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância por meio da implantação e implementação de acervos
bibliográﬁcos, laboratórios, bolsas de monitoria e iniciação à docência e revitalização e estruturação da Editora da UNITINS

Ação: 4305-Desenvolvimento de Práticas de Extensão Universitária, Assistência Estudantil e Cultural
Promover e fomentar ações de extensão, prioritariamente voltadas para comunidades vulneráveis, bem como promover a
assistência estudantil e de cultura, com eventos e atividades de formação em seminários, oﬁcinas, conferências, simpósios,
workshop e outros cursos de formação que gera desenvolvimento pessoal e social

