Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
Excelentíssimos Senhores Conselheiros,

Excelentíssimos Senhores Conselheiros,

É com grande satisfação que encaminhamos a esta Corte de Contas a Prestação de
Contas referente ao exercício de 2018.
Integram a prestação de contas, além dos anexos definidos na forma da Lei nº.
4.320/64, demonstrativos, gráficos e anexos complementares, referentes às Execuções
Orçamentária, Financeira e Patrimonial. A sua estruturação é composta de 07 (sete) volumes:
Este Relatório (Volume I) apresenta os resultados da gestão. Nele consta uma
síntese das realizações do Governo do Estado de Mato Grosso, que evidenciam a aplicação
dos recursos públicos em 2018, o cenário econômico, as metas e prioridades da área fiscal da
administração pública estadual para o exercício de 2018, a aplicação na educação e na saúde,
além do índice de gastos com pessoal.
Enfrentamos mais um ano de desafios, obediente ao dever em alcançar as
necessidades públicas com a saúde, segurança pública, educação, logística e de uma série de
outros setores, o Executivo, Legislativo e Judiciário e nunca perdendo de vista o esforço
concentrado na agenda especial do equilíbrio fiscal.
A função de um governo é resolver problemas e entregar políticas públicas. As
constantes mudanças pelas quais passamos nos últimos anos, e em 2018 foi reiteração disto,
impôs, em primeira ordem, extrema austeridade e responsabilidade nos atos de governo e
determinação de novos modos de pensamento e permanente crítica aos modelos de
administração pública até então existentes, a saber, corrompido e ineficientes.
Exemplo deste tom de gestão, por não conseguir mais agir sozinho para atender
todas as demandas da sociedade, sempre buscou-se novos arranjos no desenho institucional,

o que inclui parcerias com o setor privado, o terceiro setor, os demais Poderes e a sociedade
civil.
Nunca foi tão forte a máxima “pensar fora da caixinha” para aqueles que buscam
mudar para melhor a realidade social. Por isso, se tem algo que me orgulho nos últimos anos
é poder trabalhar pelo bem-estar social da população de Mato Grosso, ao lado de mais de 80
mil servidores públicos, em sua grande maioria, dedicados, honestos e esperançosos por dias
melhores.
Em 2018, concluímos a quadra que nos dispusemos a gerir contabilizando avanços
e mudanças na administração do Executivo estadual. Os indicadores apontam melhorias em
todas as áreas? Há quem avalie que não. Mas nas fundamentais, absolutamente, sim.
Melhoraram como adiante serão aqui enumeradas.
Mato Grosso, assim como todo o país, tem problemas históricos para resolver,
mas o orçamento é pequeno diante de tanta coisa a se fazer. Por isso, mesmo que os
indicadores apontem melhorias, a sensação é de que ainda há muito a se fazer. E de fato há.
Mas, mesmo com crise e adversidades, não retrocedemos.
Isto foi possível em mais este ano que se passou em que o Brasil seguiu pela mais
grave crise política já vivida na República e que inegavelmente, à reboque levou a economia.
O país ainda se recupera desse colapso e tenta virar a página. E em cenário assim emoldurado,
as demandas por serviços públicos é inversamente proporcional a temperatura da economia.
Eclode a crise social que deve ser contornada pelo Poder Público.
Exemplo disso é que a crise eleva taxas de desemprego, de criminalidade, de
êxodo da saúde privada para a saúde pública, de êxodo da educação privada para a educação
pública, de pessoas abaixo da linha de pobreza.
Em Mato Grosso, neste cenário de alto índice de desemprego e crise econômica
em todo o país, fatores que contribuem indiretamente para o aumento da criminalidade, Mato
Grosso conseguiu diminuir os índices de violência, conforme será mostrado nas próximas
páginas. Isso foi possível priorizando investimentos: 3.663 novos homens para as forças de
segurança, renovação da frota, equipamentos para os profissionais e estruturação da
inteligência. Na educação todos os índices do IDEB melhoram, mostrando que o investimento
em estrutura física e pedagógica gera resultado.

Investimos em reformas dos Hospitais Regionais de Sinop e Rondonópolis e
aumentamos significativamente o apoio às unidades municipais. Este setor é o mais complexo
e difícil, porém, também conseguimos avançar. O Estado, em 2018, seguiu sendo o maior
financiador do Novo Pronto Socorro de Cuiabá, que irá oferecer um serviço melhor aos
pacientes. É uma obra esperada há mais de 30 anos pela população e que priorizamos, assim
como o novo Cridac – Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa.
São grandes ações em 2018 que conseguimos impulsionar e entregar.
Ainda na saúde pública o maior programa de saúde já realizado em Mato Grosso,
teve etapas importantes em 2018 em Rondonópolis, Sinop e Cuiabá (maiores densidades
demográficas do Estado) a Caravana da Transformação. Com carretas móveis de saúde e um
enorme complexo de atendimento, o programa contemplou milhares de pessoas realizando
66.409 cirurgias oftalmológicas.
Valeu a pena! Ouvir histórias como a da senhora Celsiolina Ferreira do Santos,
moradora de General Carneiro. Ela tinha abandonado sua atividade profissional, a costura,
porque não enxergava mais. Depois da cirurgia, ela voltou a trabalhar e a ter uma vida ativa.
São mais de 50 mil cidadãos e cidadãs que saíram da escuridão. O que carregaremos para
sempre nas nossas vidas, eu e os mais de 80 mil servidores públicos, não são esses números,
mas a felicidade de ter contribuído com o futuro dessas pessoas.
Outra ação confirmada em 2018, e que ficará como legado e que certamente os
mato-grossenses sentirão seus efeitos positivos no futuro, está o maior programa de
concessões de rodovias e de aeroportos da história de Mato Grosso. Alguns trechos já foram
concessionados em 2018. Com gestão eficiente, conseguimos fazer mais estradas com menos
recursos. Enquanto fazia-se 886 km de asfalto novo em 4 (quatro) anos, 2011-2014, fizemos
em 2015-2018 2.400 km.
O Estado tem hoje um alto grau de capacidade técnica para lançar novas parcerias
público-privadas. As novas unidades do Ganha Tempo, que oferecem mais de 100 serviços
num local com total conforto ao cidadão, são exemplo disso. Antes, Mato Grosso tinha apenas
uma unidade na capital. Agora são sete novas unidades espalhadas pelo Estado, sendo 5 delas
entregues em 2018 e incluindo a revitalização completa da antiga sede na Praça Ipiranga, no
centro de Cuiabá.

O foco de todas as intervenções públicas foi a pessoa que reside em Mato Grosso
e que sonha com uma vida melhor. Foi assim que investimos no turismo, criando novas
oportunidades e chamando a atenção para as nossas belezas naturais; foi assim nos editais de
Cultura que fizeram florescer novos artistas com fomento ao setor; foi assim que pensamos
quando priorizamos a regularização de casas na cidade e na zona rural e quando
complementamos a renda das populações mais vulneráveis com o programa Pró-Família.
Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente. As grandes mudanças
acontecem em longo prazo, com muito esforço e trabalho. Mas acredito que esta 2018 deixou
sua contribuição para construção de um futuro melhor para todos, mais justo e igualitário.
Olhamos para o futuro e garantimos os serviços básicos necessários no presente.
No tocante ao equilíbrio responsável fiscal demos, juntos, importantes passos,
como a boa resposta surtida nas contas de 2018 com a aprovação do Regime de Recuperação
Fiscal, a chamada PEC dos Gastos ocorrida em novembro 2017 (o qual vigerá por no mínimo
cinco exercícios financeiros, impondo um limite às despesas primárias correntes atuais, que
devem ser corrigidas apenas pela inflação, mantendo os gastos constantes em termos reais),
que permitiu Mato Grosso renegociar o pagamento de dívidas com a União, com um fôlego
no fluxo de caixa do Tesouro Estadual de até R$ 1,3 bilhão nos dois anos (2018 e 2019); a
sanção em Dezembro do FEX, garantindo a destinação de aproximadamente R$ 500 milhões
em recursos federais para Mato Grosso, além da repatriação de ativos através do CIRA –
Comitê Interinstitucional de Ativos superior a R$ 500 milhões em 2018. o qual vigerá por no
mínimo cinco exercícios financeiros, impondo um limite às despesas primárias correntes
atuais, que devem ser corrigidas apenas pela inflação, mantendo os gastos constantes em
termos reais.
Outra

consequência

experimentada

em

2018

decorrente

da

Emenda

Constitucional 81 é o avanço do interesse do Banco Mundial (Bird), no apoio financeiro, por
meio de empréstimo, por meio de políticas de desenvolvimento (DPL), cujo montante seria
de aproximadamente US$ 320 milhões, o que permitirá ao Estado reestruturar a sua dívida
com o Bank of America e reduzir os gastos do Estado com serviços de dívidas nos próximos
cinco anos.
O êxito desta tratativa não é ocasional, mas sim edificação planejada que iniciou
em 2016 e, seguramente, culminará em resultado agora em 2019.

A expectativa é de que na nova composição Mato Grosso consiga pagar a dívida
com prazo alongado e com juros abaixo dos 2% ao ano, ante a taxa atual de 5% cobrada pela
instituição financeira.
A pauta fiscal ainda seguirá em anos vindouros sob relevo. Questões como a
reforma previdenciária e a política de correção de salários dos servidores públicos; a
continuidade da Emenda Constitucional nº 81/2017 (EC 81), também conhecida como emenda
do teto dos gastos; a política de incentivos fiscais; novos mecanismos para aumentar a
arrecadação; e a eficácia dos gastos públicos foram iniciadas nesta quadra de gestão mas
deverão ser maturadas e com efeitos protraídos no tempo.
Para a maioria da população os indícios da gravidade da situação fiscal que
enfrentamos não são claros, afinal, Mato Grosso é campeão de crescimento econômico, uma
ilha de progresso em um país em recessão. Muitos mato-grossenses acreditam que a crise
fiscal pela qual o Estado passa é culpa da incompetência do governante; mas na verdade o
desequilíbrio fiscal é estrutural e recorrente há mais de 10 anos.
Apesar de todos os esforços para equilibrar as contas públicas, fomos muitas vezes
mal compreendidos e interpretados. Passados quatro anos de gestão é possível contabilizar
avanços e mudanças na administração do Executivo estadual. Os indicadores apontam
melhorias em todas as áreas. No entanto, não foi possível fazer mais por falta de dinheiro, não
por falta vontade política ou gestão. Tivemos que quebrar barreiras, fazer rupturas e, como
tal, elas sempre são traumáticas. Mas fizemos nosso dever de casa, olhamos para frente e
deixamos bases sólidas para a construção de um Mato Grosso melhor para todos.
A principal e estrutural fonte da deterioração fiscal é o crescimento excessivo das
despesas obrigatórias, em especial das despesas de pessoal.
Praticamente não concedemos aumentos reais salariais em 2018 e muito pouco
nestes quatro anos de gestão, apenas cumprimos as leis de carreira já aprovadas anteriormente.
Nelas estão contempladas, por exemplo, aumento salarial para os professores, colocando esses
profissionais entre os que recebem melhores salários do Brasil, comparando com os
professores dos outros Estados do país.
O gasto bruto com pessoal de todos os Poderes cresceu rapidamente em termos
reais nos últimos anos, ocupando cerca de 72% das receitas orçamentárias correntes em 2019,

por decisões legalmente tomadas pela Assembleia Legislativa, ao aprovar Projetos de Leis
elaborados pelo executivo, principalmente a partir de 2013, controladas pelo Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso e Ministério Público Estadual.
O aumento com pessoal cresceu no mínimo de R$ 1,0 bilhões por ano. A partir de
2016 o crescimento foi de R$ 1,5 bilhões. O gasto total aumentou cerca de R$ 4,0 bilhões. O
crescimento entre 2014 e 2018 foi de 73%, enquanto as receitas correntes cresceram apenas
42% e o IPCA 27%.
As despesas primárias correntes liquidadas significam hoje 92,8% das receitas
correntes. Considerando que os serviços da dívida liquidados até outubro de 2018 representam
cerca de 5,7% das receitas correntes, a margem atual para investimentos é de 1,5%. Essa
situação agravou-se significativamente ao longo dos últimos 10 anos, como pode ser
observado na Gráfico 1:

Gráfico 1 – Evolução do Comprometimento das Receitas Primárias Correntes com Despesas
Primárias Correntes – 2008-2018¹
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Fonte: RREO – 6º Bimestre – 2008-2017. Nota: 1. O valor do resultado de 2018 foi apurado no período de janeiro
a outubro do mencionado ano. 2. Até outubro de 2018, a proporção das receitas primárias correntes
comprometidas com o empenho de despesas primárias correntes e a liquidação de restos a pagar não processados
é igual a 98,40%.

Notável que a rota de subida encontrou cume em 2017, estampando uma inflexão
neste ponto retraindo para 2018. Os esforços em 3 anos indicam melhores rumos para os anos
seguintes.
As decisões políticas de 2013 e 2014 (anos causadores) levaram o Estado a anos
severos de 2015, 2016 e 2017 (anos de consequência) de atrasos de duodécimos e de
pagamentos a fornecedores, além de perder a capacidade investir com recursos próprios.
Em virtude dessa rota, parte das despesas correntes passaram a não ser pagas no
mesmo exercício fiscal, criando um estoque sistemático de restos a pagar; ou seja, não
havendo qualquer outra escolha que não seja uma parte significativa das despesas ser paga
sempre com receitas arrecadadas do ano seguinte, a indisponibilidade de caixa na fonte do
recurso ordinário do tesouro reflete essa situação.
Para se ter idéia, ano de 2015 assumimos o governo com pouco mais de 84 mil
reais em caixa, conforme demonstrado à época e que muitos não acreditavam. Pelo relatório
de gestão fiscal, RGF de 2014, a disponibilidade de caixa era “positiva” em R$
220.968.756,04.
Senhores conselheiros pasmem, mas havia, de fato, uma indisponibilidade de
caixa de R$ 589.615.066,00. Em função disso, tivemos que assumir em 2015 toda essa
obrigação da gestão anterior; portanto, com rombo na fonte ordinária do tesouro da ordem de
R$ 590 milhões e não um caixa falaciosamente positivo de R$ 220,9 milhões; ou seja, no
período analisado os déficits financeiros foram recorrentes, não sendo característica do
governo atual.
Observe na Tabela 1 a disponibilidade de caixa de recurso ordinário do tesouro
estadual, a chamada fonte 100, que é destinado ao pagamento de salários dos servidores,
déficit financeiro da previdência, prestadores de serviços, água, energia elétrica, fornecedores
e de repasse do duodécimo dos poderes.
Na coluna “a” colocamos a disponibilidade bruta do recurso ordinário do tesouro,
a conhecida fonte 100, frente às obrigações financeiras assumidas no exercício corrente na
coluna “b”, e na coluna “c” temos a disponibilidade líquida do recurso do tesouro em caixa.
Tabela 1 – Demonstrativa da disponibilidade de caixa da Fonte 100 – Recursos
Ordinários do Tesouro Estadual-Fonte 100; (2012-2017)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Exercício

Disponibilidade de Caixa
Bruta

Obrigações
Financeiras

Disponibilidade de
Caixa Líquida

(a)

(b)

(c = a - b)

2012

213.205.226,12

360.813.949,00

-147.608.722,88

2013

201.181.574,40

201.181.574,40

0,00

2014

-184.323.155,21

-405.291.911,25

-589.615.066,46

Fonte: SEFAZ/MT, RGF - Relatório de Gestão Fiscal, 3º Quadrimestre de cada exercício financeiro (Janeiro a
Dezembro).

Portanto é preciso reconhecer, como se constata na tabela acima, que a
indisponibilidade de caixa líquida na principal fonte de arrecadação do estado, a conhecida
fonte 100, vem de muito tempo atrás. Para se ter a dimensão exata disso no tempo, a
indisponibilidade de caixa trazido a valor presente (31/12/2018), sob o índice IPCA, legada a
este gestor é equivale a R$ 746.543.946,55 (setecentos e quarenta e seis milhões, quinhentos
e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
É estrutural e recorrente, como demonstrado anteriormente, que as receita
previstas para 2019, como nos anos anteriores, não serão suficientes para que todas as
despesas sejam empenhadas, liquidadas e pagas no mesmo exercício financeiro. É esta
situação orçamentária arrolada desde 2014.
Nas próximas páginas, muitas outras ações de governo serão apresentadas. Cada
uma delas é marcada pelo envolvimento de milhares de pessoas, tanto empenhadas em sua
realização quanto sendo por elas beneficiadas. Todos esses fatores colimam para que os órgãos
e entidades fiscalizadoras analisem e aprovem os resultados apurados reconhecendo o grande
esforço e trabalho aqui desenvolvido, possibilitando que o Governador preste conta junto a
ALMT – Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso dentro do prazo legal e de forma
regular.
Mediante a presente mensagem, dirijo-me a essa Corte de Contas a fim de
transmitir aos nobres Conselheiros e a todos os Mato-Grossenses, aos quais tive a honra de
servir como Chefe do Poder Executivo, as informações, em anexo, sobre o desempenho

econômico do Estado, a situação das suas finanças públicas e as principais ações
governamentais do exercício de 2018.
Assim, ao tempo que reconhecemos que este Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso bem controlou a gestão dos recursos públicos do Estado mediante orientação,
avaliação de desempenho, fiscalização e julgamento, contribuindo para a qualidade e a
efetividade dos serviços, no interesse da sociedade, agradecemos pelo apoio, compreensão e
colaboração durante estes quatro anos de gestão, acompanhando-nos de maneira contínua,
visando não apenas assegurar a conformidade de nossas ações com as normas de planejamento
e gestão pública, mas especialmente ávido pelo bem servir os interesses público.
Por fim, consigno que fico a disposição para, em caráter complementar ao acervo
de informações que ora se presta, apoiar com toda celeridade que o Tribunal de Contas do
Estado necessitar à eventuais esclarecimentos subsidiários.
Aproveito a oportunidade para reiterar à Vossa Excelência, Senhor Presidente do
TCEMT, e aos demais conselheiros, os protestos de minha elevada consideração.

Cuiabá, 26 de março de 2019.
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MENSAGEM DO GOVERNADOR

A

função de um governo é resolver problemas e entregar políticas
públicas. As constantes mudanças pelas quais passamos nos últimos
anos impõem novos modos de pensamento e permanente crítica aos
modelos de administração pública existentes. Por não conseguir mais
agir sozinho para atender todas as demandas da sociedade, o Poder
Executivo precisa buscar novos arranjos no desenho institucional, o que inclui parcerias com o setor privado, o terceiro setor, os demais Poderes e a sociedade civil.
Nunca foi tão forte a máxima “pensar fora da caixinha” para aqueles que buscam
mudar para melhor a realidade social. Por isso, se tem algo que me orgulho nos
últimos anos é poder trabalhar pelo bem-estar social da população de Mato Grosso,
ao lado de mais de 80 mil servidores públicos, em sua grande maioria, dedicados,
honestos e esperançosos por dias melhores.
Para superar os desafios e melhorar os serviços de saúde, segurança, educação, para
modernizar a máquina, trabalhamos incansavelmente. Sempre, buscando novos
e melhores modos de atuação pública. Foi e sempre será a maior honra governar
Mato Grosso – cargo que sempre sonhei e lutei com todas as minhas forças para
bem ocupar.
Após quatro anos de gestão é possível contabilizar avanços e mudanças na administração do Executivo estadual. Os indicadores apontam melhorias em todas as
áreas. Temos números positivos e boas histórias para contar nos quatros cantos do
território mato-grossense.
Neste período, de 2015 a 2018, os desafios foram enormes. O Brasil passou pela
mais grave crise econômica já vivida na República. O país ainda se recupera desse
colapso e tenta virar a página. Enquanto isso, as demandas por serviços públicos
aumentaram e a conta não fechou. Mato Grosso, assim como todo o país, tem problemas históricos para resolver, mas o orçamento é pequeno diante de tanta coisa
a se fazer. Por isso, mesmo que os indicadores apontem melhorias, a sensação é de
que ainda há muito a se fazer. E de fato há. Mas, mesmo com crise e adversidades,
não retrocedemos. Avançamos, olhamos para frente.
A melhoria dos serviços públicos é gradual. Os governos passam, mas o Estado fica.
Esta gestão deixou marcas significativas para a eficiência da gestão pública. Rompemos com velhas práticas. Mostramos que é possível trabalhar com austeridade
e responsabilidade com o dinheiro público. Foram quebradas velhas amarras, buscou-se a modernização na oferta de serviços. Cada vez mais mato-grossenses têm
acesso a serviços online, como no Detran, na Sefaz, na PGE. Podem ser consideradas
ações de baixo impacto social, mas que contribuem para aumentar a arrecadação
e melhorar aqueles serviços do Estado que só podem ser realizados olho no olho,
como a oferta de saúde e educação.
Num cenário de alto índice de desemprego e crise econômica em todo o país, fatores que contribuem indiretamente para o aumento da criminalidade, Mato Grosso
conseguiu diminuir os índices de violência, conforme será mostrado nas próximas
páginas. Isso foi possível priorizando investimentos: 3.663 novos homens para as
forças de segurança, renovação da frota, equipamentos para os profissionais e
estruturação da inteligência.
Na educação todos os índices do IDEB melhoram, mostrando que o investimento
em estrutura física e pedagógica gera resultado.
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Investimos em reformas dos Hospitais Regionais e aumentamos significativamente o apoio às unidades municipais. Este setor é o mais complexo e difícil, porém,
também conseguimos avançar. O Estado é o grande financiador do Novo Pronto
Socorro de Cuiabá, que irá oferecer um serviço melhor aos pacientes. É uma obra
esperada há mais de 30 anos pela população e que priorizamos, assim como o novo
Cridac. São grandes ações que a nossa gestão conseguiu impulsionar e entregar.
Também somos responsáveis pelo maior programa de saúde já realizado em Mato
Grosso, a Caravana da Transformação. Com carretas móveis de saúde e um enorme
complexo de atendimento, o programa contemplou milhares de pessoas realizando
66.409 cirurgias oftalmológicas. Foram 12 edições, sendo uma realizada na Capital e
todas as outras no interior. Nada vale mais a pena do que ouvir histórias como a da
senhora Celsiolina Ferreira do Santos, moradora de General Carneiro. Ela tinha abandonado sua atividade profissional, a costura, porque não enxergava mais. Depois da
cirurgia, ela voltou a trabalhar e a ter uma vida ativa. São mais de 50 mil cidadãos e
cidadãs que saíram da escuridão. O que carregarei para sempre na minha vida não
são esses números, mas a felicidade de ter contribuído com o futuro dessas pessoas.
Mas nunca deixamos de olhar para frente. Entre as diversas ações que ficarão como
legado e que certamente os mato-grossenses sentirão seus efeitos positivos no futuro está o maior programa de concessões de rodovias e de aeroportos da história de
Mato Grosso. Alguns trechos já foram concessionados. Com gestão eficiente, conseguimos fazer mais estradas com menos recursos. Enquanto a gestão anterior fez 886
km de asfalto novo, nos últimos quatro anos, foram construídos 2.400 km de asfalto.
O Estado tem hoje um alto grau de capacidade técnica para lançar novas parcerias público-privadas. As novas unidades do Ganha Tempo, que oferecem mais de
100 serviços num local com total conforto ao cidadão, são exemplo disso. Antes,
Mato Grosso tinha apenas uma unidade na capital. Agora são sete novas unidades
espalhadas pelo Estado, incluindo a revitalização completa da antiga sede na Praça
Ipiranga, no centro de Cuiabá.
O foco de todas as intervenções públicas foi a pessoa que reside em Mato Grosso e
que sonha com uma vida melhor. Foi assim que investimos no turismo, criando novas oportunidades e chamando a atenção para as nossas belezas naturais; foi assim
nos editais de Cultura que fizeram florescer novos artistas com fomento ao setor;
foi assim que pensamos quando priorizamos a regularização de casas na cidade e
na zona rural e quando complementamos a renda das populações mais vulneráveis
com o programa Pró-Família.
Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente. As grandes mudanças acontecem
em longo prazo, com muito esforço e trabalho. Mas acredito que esta gestão deixou
sua contribuição para construção de um futuro melhor para todos, mais justo e igualitário. Olhamos para o futuro e garantimos os serviços básicos necessários no presente.
Chegando ao fim desta gestão, o Governo de Mato Grosso presta contas apresentando um balanço das principais ações realizadas nestes quatro anos, de 2015 a 2018.
Uma boa leitura.
Pedro Taques
Governador de Mato Grosso
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TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Inclusão, cidadania
e respeito ao cidadão
Novas unidades do Ganha Tempo
Novo Ganha Tempo de Cuiabá – CPA I
Novo Ganha Tempo de Cuiabá – Praça Ipiranga
Nova Ganha Tempo no Várzea Grande Shopping
Novo Ganha Tempo de Rondonópolis
Novo Ganha Tempo em Sinop
Novo Ganha Tempo em Barra do Garças
Novo Ganha Tempo Cristo Rei VG (Obra em Andamento)
Novo Ganha Tempo Cáceres (Obra em Andamento)
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Ações Sociais
Programa Emprega Rede
147 carros para Conselhos Tutelares de Mato Grosso
242 Kits de Informática para os CRAS
Observatório de Inovação Social
Reforma da Sede da Setas
Reforma do antigo Sine Matriz, que será inaugurado como
Centro de Cidadania
Casamento Social

Cartão Pró-Família: a maior rede
de proteção social de Mato Grosso
O programa de transferência de renda atende
famílias com renda per capita de até um terço do
salário mínimo

23 mil famílias atendidas
R$ 100 por família e mais amparo em programas de
emprego e renda
R$ 300 para os assistentes sociais dos municípios que
ajudam a executar o programa
R$ 100 para os agentes de saúde dos municípios que
ajudam a executar o programa
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TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

‘

“Quando chega o dia 20, eu sei que vai ter
carne na mesa. Mas, eu faço economia. Compro
frango, porque é mais barato, e salsicha, que
as crianças pedem. O prato preferido delas é
macarrão com salsicha”

‘

“É muito difícil com filho pequeno. Às vezes não
tenho com quem deixar as crianças e ninguém
quer contratar uma pessoa que precisa sair no
meio de serviço para socorrer as crianças que
deixou em casa”

‘

“Aqui na cidade temos que pagar aluguel, água e
luz. E, ainda tem o preconceito. É muito difícil as
pessoas darem emprego para os índios. Mesmo
assim, seguimos de cabeça erguida. Essa ajuda é
pequena, mas importante”

Jane Barros dos Reis, 26, com R$ 100 por mês,
garante a carne na mesa dos 5 filhos

Liene Teixeira Felix, 32, diarista, consegue comprar leite para os 4 filhos, que cria sozinha

Débora de Fátima Marimuguaeado, 36, de
General Carneiro
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PROMOÇÕES DOS DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Olhar humanizado
para a pessoa com
deficiência
Uma secretaria-adjunta foi criada para promover os direitos das pessoas com
deficiência
Regulamentação da lei que garante transporte gratuito nos ônibus intermunicipais e também em shows e eventos esportivos
Entregas de cadeiras especiais para a prática de esportes, iniciativa inédita
Articulação e fiscalização das obras de adequação das calçadas do Centro
Político Administrativo
Reuniões e audiências públicas em todo o estado para debater o tema
Articulação para o repasse de recursos para instituições filantrópicas
Em parceria com a Seduc, foram realizados cursos de Libras e palestras de
conscientização nas escolas
Foram entregues títulos de propriedade para o Assentamento Conquista,
destinado a PCDs. Garantindo a propriedade da terra e dando segurança jurídica e dignidade ao cidadão
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CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

Oportunidade que se vê
66.409 cirurgias oftalmológicas, sendo 52.332 de
catarata, 5.840 Yag Laser e 8.237 cirurgias de pterígio
88.171 consultas
349.124 atendimentos de cidadania
14 edições realizadas
CIDADES QUE RECEBERAM A CARAVANA
Cuiabá
Alta Floresta
Barra do Bugres
Barra do Garças
Peixoto de Azevedo
Juína
Canarana
Tangará da Serra
Jaciara
Rondonópolis
São José dos Quatro Marcos
Cáceres
Porto Alegre do Norte
Sinop

‘

“Eu tenho só um olho e já estava vendo com neblina
do outro. Eu não podia perder a oportunidade. Meu pai
sempre me disse: se a oportunidade procurar você e
você não abraçá-la, ela vai embora e você passará o resto
da vida correndo atrás dela. Quando a mulher me disse
que ia ter mutirão de médicos para curar ‘cegura’ e que
tinha gente que foi cego e voltou vendo, eu logo fui”.
Francisco de Assis da Silva, 82, agricultor em
Nova Xavantina

‘

“Depois de fazer a cirurgia, eu comecei a ver que alguns
lugares eram diferentes do que eu imaginava. Mas a
coisa mais bonita que eu vi foi a água quando cai do
chuveiro. Ela é brilhosa e tem um reflexo. Eu fiquei
admirada. Hoje, eu sei que nunca enxerguei direito,
mesmo quando era criança”
Jurema dos Santos Reis, 31 anos, moradora de
Porto Alegre do Norte e que viveu 16 anos na
completa escuridão.
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‘

“Eu fiz nos dois olhos e agora quero voltar a
costurar e quem sabe realizar o meu sonho de ser
professora. Antes, nem pensava nisso porque não
conseguia mais ler e tinha dificuldade até para
colocar a linha na agulha”.
Zenaide Rodrigues, 62 anos, caseira de uma
chácara em Chapada dos Guimarães

‘

“É muito bom voltar a enxergar. Eu já tinha até
abandonado a costura, algo que adoro fazer. Às
vezes eu sinto uma angústia no meu coração
tão forte e, para me acalmar, preciso pegar meus
tecidos. Meço, corto e costuro. Chego a fazer três
tapetes em uma tarde”.
Celsiolina Ferreira dos Santos, 72 anos, costureira em General Carneiro
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SAÚDE

Mais vida
e dignidade
à população
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Construção do novo Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa (Cridac)

R$ 50 milhões investidos no novo pronto-socorro de Cuiabá
Investimentos no custeio do Hospital São Benedito e da ala pediátrica do
Pronto-Socorro de Cuiabá

200 novos leitos de UTI
Ambulâncias do Samu para

141 municípios por meio de parceria com a

Assembleia Legislativa

1.500 novos computadores para o Setor de Regulação
Redução da fila de espera por cirurgias de ginecologia, urologia, ortopedia,
vascular, oftalmológica, otorrino e geral por meio do Programa Papa Fila
Implantação de cirurgia cardíaca de peito aberto em Rondonópolis
Reforma e humanização dos Hospitais Regionais

50% dos repasses à Saúde Básica com a mudança
da lei 9.870
Aumento de

Criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), cuja destinação integral é para saúde. Já foram arrecadados

R$ 13 milhões, sendo que

20% do valor é para os hospitais filantrópicos

Projeto de Novo Fundo Estadual de Saúde que devolve autonomia administrativa e financeira à Secretaria de Saúde
Plano Estadual de Combate à Hanseníase
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INTERMAT

Em setembro de 2018, foram
entregues 35 títulos definitivos do
Assentamento Nossa Sra. Aparecida,
localizado em Alta Floresta. O evento
promovido pelo Intermat colocou
fim na espera dos moradores que
aguardavam desde 2005 para realizar esse sonho. Agora sim eles são os
proprietários de suas terras.

Um pedaço de papel
que emociona e traz
esperança
2.845 títulos entregues, sendo 2.087 urbanos e 758 rurais
25.254 famílias mato-grossenses beneficiadas
19 Termos de Cooperação Técnica com municípios e associações de Alto
Boa Vista, Arenápolis, Canabrava do Norte, Cláudia, Cocalinho, Colniza, Cuiabá,
Figueirópolis D’Oeste, Juína, Nova Canaã do Norte, Paranaíta, Paranatinga,
Poconé, Porto Alegre do Norte, São Félix do Araguaia, Sorriso e Tabaporã
Reforma da sede e aquisição de mobiliário e equipamentos
Padronização de Peças Técnicas do órgão – Portaria nº 32/2017
Criação da Certidão Para Fins de usucapião – Portaria nº 01/2018
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Reorganização estrutural do órgão, garantindo mais controle, transparência
e eficiência das ações
Participação no Programa Terra a Limpo que prevê
para a regularização fundiária em

R$ 71 milhões

29 municípios mato-grossenses do

bioma Amazônico

‘

“Este simples papelzinho mudou a
minha vida. Agora, eu sei que a casa é
minha e posso fazer o que eu quero.
Agora, eu sei que sou capaz e me considero um cidadão normal apesar da
minha deficiência. Não sou deficiente,
sou um lutador”
João da Silva Borges, 49, de Nova
Xavantina, que após 14 anos recebeu a
escritura da casa onde mora
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DESENVOLVE-MT

Após anos de espera,
famílias realizam sonho

‘

“Fui uma das primeiras moradoras da Cohab e, só agora,
depois de tantos anos, estou
recebendo em mãos, o documento oficial da escritura em
meu nome”
Benedita Gonçalves, 67 anos,
Cohab São Gonçalo

8,5 mil títulos da casa própria da
extinta Cohab foram entregues
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Veja as cidades
Cuiabá – Bairros CPA I, II, III e IV, São Gonçalo, Tijucal, Industriário II, Nova Cuiabá
Várzea Grande – Nossa Senhora da Guia, Santa Izabel, Jardim Primavera, Dom
Bosco, Asa Bela, Asa Branca, Dom Orlando Chaves, Cabo Michel, 7 de maio, 24 de
Dezembro, Tarumã.
Interior - Campo Verde, Guiratinga, Arenápolis, Primavera do Leste, Chapada dos
Guimarães, Rosário Oeste, Sinop, Sorriso, Itiquira, Alto Garças, Alto Araguaia, Alto Paraguai, Barra do Garças, Diamantino, Nova Xavantina, Dom Aquino e Rondonópolis.
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DESENVOLVE-MT

A Desenvolve-MT tem a missão de apoiar financeiramente as empresas de
qualquer porte, principalmente micro e pequenas
Ampliação dos projetos de crédito, fomento ao empreendedorismo e competitividade nas áreas metropolitanas e interior
Gerenciamento do Fungetur - linha de crédito de

R$ 20 milhões para

operações na área de turismo
Crédito Rural para mini e pequenos produtores rurais, atuando em parceria
com a SEAF
Projeto-piloto “Pró–Arroz”, que beneficou 109 famílias moradoras de assentamentos com crédito para aquisição de equipamentos
Realização da

1ª Feira de Franquias do Estado de Mato Grosso

Criação da linha de crédito Desenvolve Franquia
Realização do “Mato Grosso World Show” em eventos internacionais
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‘

“Moro há 32 anos no bairro CPA
III com o meu esposo e agora,
com dois netos. Nunca tivemos a
oportunidade que estamos tendo
de definitivamente regularizar a
documentação da nossa casa. Depois de criar nesta casa os meus
12 filhos, estou emocionada de
receber a escritura do meu lar”
Lídia Maria de Moraes,
80, aposentada
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EDUCAÇÃO

A matemática
da evolução
escolar

5.748 novos servidores contratados por concurso público
50% de aumento salarial para os professores
40 escolas em tempo integral para ensino médio
8 escolas militares (Sorriso, Confresa, Nova Mutum, Juara, Alta Floresta, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste)

42 novas escolas
38 reformas gerais
28 novas quadras poliesportivas
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RESULTADOS COMPROVADOS
Anos iniciais

Ensino Fundamental

Ensino Médio

5.8
4.6

2015

2017

3.0
2015

2017

4.5

3.2
2017

5.1

2015

Indicadores
do Índice de
Desenvolvimento
da Educação
Básica (Ideb)

O Ideb identi cou que o percentual de aprovação em Mato Grosso subiu de
73% para 79%. Na rede estadual, o desempenho cresceu de 71% para 77%.

2,4 milhões de novos uniformes
11 mil jovens e adultos alfabetizados pelo Muxirum da Educação
R$ 110 milhões de investimento em transporte escolar, dos quais
R$ 4,5 milhões provenientes de recursos federais
Aumento do valor pago por quilometragem de transporte escolar, passando

R$ 1,8 o km para R$ 3 por km
R$ 10 milhões investidos em merenda escolar, o que representa
um acréscimo de quase 500%
de

‘

“Alguns não conseguem ser
aprovados. Todos querem vir
para cá porque o ensino é
bom, tem as músicas, a organização e as atividades. É muito
diferente das outras escolas
que passei”.
Kainer Henrique Borges
Coelho, 13 anos, aluno da
Escola Militar Tiradentes Cabo
PM José Martins de Moura, em
Confresa
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ESPORTE E LAZER

Atletas do futuro
Criada a Escola Arena, voltada para práticas esportivas e que atende

450

7º ano ao 2º ano
R$1,5 milhão investidos por ano nos Jogos Escolares da Juventude
80 ações realizadas na Arena Pantanal, entre elas: futebol, futebol america-

alunos do

no, futebol feminino, palestras, reunião de grupos religiosos, treinamento de
bombeiros e polícia militar e show de música eletrônica

40 jogos do campeonato estadual
13 jogos nacionais, sendo 10 de futebol e 3 jogos de futebol americano.
No Aecim Tocantins, foram 22 eventos. sendo jogos de federações esportivas (10 federações e 3 associações ), competição de cross fit e eventos
religiosos. Destaque para o Grand Prix de Vôlei em 2017, brasileiro de Boxe
em 2016 e circuito de tênis de mesa e brasileiro de Luta Olímpica
A Secretaria adjunta de Esporte e Lazer analisou e encaminhou 170 processos de parcerias, convênios, termos de fomentos e colaboração
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Alunos, professores
e comunidade mais
conectados
3 mil alunos foram atendidos pelo MT Enem.
Realização anual da Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na
última edição foram

28 mil visitantes

Carreta MT Ciências, levando ciência e tecnologia para

30 mil visitantes e

municípios do interior
Criação da Escola Técnica do Buriti em Chapada dos Guimarães
Construção de 8 novas unidades de Escolas Técnicas
Número de oferta de vagas nas escolas técnicas dobrou: de
para

15 mil alunos

7,5 mil

Projeto do Parque Tecnológico MT reestruturado e com ordem de serviço
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‘

“Nossos alunos estavam
todos concentrados e
muito participativos
nas aulas. Recebemos
candidatos de várias
idades e com grandes
expectativas”
Deodoro Santana da
Silva, coordenador do
curso preparatório na
Escola Estadual André
Avelino, no CPA I

Alunos da E.E.
Domingos
Sávio Brandão, de
Várzea Grande,
visitam a carreta do
MT Ciência
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SEGURANÇA PÚBLICA

Ações planejadas que
reduzem a criminalidade
3.663 novos servidores convocados para as polícias civil e militar, Bombeiros, Politec e Detran
Aumento da frota e adoção do padrão internacional de identidade visual

15 caminhões ABTs novos para os bombeiros
Novo fardamento para o Gefron
Compra de fardamento e

500 capacetes modelo Gallet, de padrão euro-

peu, para os bombeiros

110 pistolas de última geração para o Bope
5.800 coletes balísticos
Mais infraestrutura
Polícia Civil:
Reforma ou locação de delegacias:

Capital : Especializada de Repressão a Entorpecentes , Central de Ocorrências
de Cuiabá e Várzea Grande, Regional de Várzea Grande e Várzea Grande.
Interior: Regional de Sinop, Arenápolis, Colniza, Poxoréu, Lucas do Rio Verde,
Jaciara, DHPP de Rondonópolis, Regional de Rondonópolis, Alto Garças,
Araputanga, Poconé, Gaúcha do Norte, Primavera do Leste, Nova Mutum,
Paranatinga, Querência, Indiavaí, da Mulher de Barra do Garças e Tabaporã.

Construção de cinco novas unidades:

Interior: da Mulher em Sinop, Campos de Júlio, de Roubos e Furtos em Nova
Mutum, da Mulher em Tangará da Serra e Especial de Fronteira em Cáceres.

Politec:

Construção de unidades: Rondonópolis, Tangará da Serra, Cáceres, Confresa
Reformas: IML de Cuiabá, IML de Rondonópolis, Politec de Barra do Garças.

Bombeiros:

Construção: núcleo de Confresa, Alto Araguaia, Distrito Industrial em Cuiabá
e 14ª Companhia em Juína.

Polícia Militar:

Construção: Ciopaer em Sorriso e Batalhão de Emergências Ambientais
Reforma: Ciopaer em Várzea Grande.
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DETRAN

Eficiência nos
processos e
otimização
do tempo
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35 unidades reformadas ou construídas
R$ 6 milhões em investimentos em mobiliários e equipamentos
Lançamento do aplicativo para celulares com 20 serviços
Implantação do mutirão de atendimento nos fins de semana

24 horas
Redução do tempo de espera para no máximo 30 minutos.
Emissão de CNH em 5 dias na capital e em 10 dias por envio
Emissão do licenciamento do veículo em menos de

pelo Correio
Envio de documentos pelos Correios
Aumento no número de servidores de
de

1.000, em 2018

800, em 2015, para cerca
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SISTEMA PENITENCIÁRIO E SOCIOEDUCATIVO

Melhora nas condições de
trabalho e projetos para
reinserção social
Aquisição de armamentos, munições letais e não letais, equipamentos de
proteção individual (coletes, capacetes e escudos balísticos) e

4.340 unifor-

mes para agentes penitenciários e socioeducadores
Compra de 48 novos veículos operacionais,

100 rádios e cinco estações de

comunicação
Construção de duas unidades prisionais em Várzea Grande e Peixoto de Azevedo totalizando

1.300 vagas

236 vagas) e Sapezal (136

Duas novas unidades prisionais: Alta Floresta (

200 vagas). Projetos em licitação

vagas) e ampliação da Penitenciária de Sinop (

Reformas das unidades socioeducativas de Rondonópolis e Cuiabá (fase final
da obra na capital); Reforma e construção de muro de segurança da cadeia de
Vila Rica
Construção de espaço materno-infantil na Penitenciária Feminina Ana Maria
do Couto May
Construção e instalação de padaria-escola na Penitenciária Major Eldo de Sá
Corrêa, em Rondonópolis
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Instalação de escâneres corporais na Penitenciária Central do Estado

200 novos servidores
Capacitação e qualificação de 2.320 servidores em 2018
Nomeação de

Concurso para formação de cadastro de reserva do Sistema
Socioeducativo
Contrato entre Sejudh, Prefeitura de Cuiabá e Fundação Nova Chance
para abertura de

600 vagas de emprego destinadas a reeducandos

dos regimes fechado e semiaberto.
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INFRAESTRUTURA

Eficiência de
gestão e estradas
de mais qualidade
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2.700 km de estradas construídas ou reconstruídas em quatro anos de gestão.
Os resultados obtidos com o Pró-Estradas elevaram a posição de Mato Grosso
no ranking de qualidade das estradas da Confederação Nacional dos Transportes (CNT). O Estado ocupava o último lugar na lista de rodovias consideradas
ótimas e boas. Em

2017 passou a ocupar o 3º lugar
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INFRAESTRUTURA

Programa de concessões de rodovias estaduais
Mato Grosso irá concessionar

533 km de rodovias. Em 2018, a Se-

cretaria de Infraestrutura já fez o leilão dos primeiros lotes na Bolsa de Valores
de São Paulo, que abrangem trechos de
Araguaia e

119,9 km da MT-100 em Alto

188,2 km da MT-320/MT-208 em Alta Floresta.

Concessão da Rodoviária de Cuiabá
Local será modernizado, ônibus em circulação serão novos e com tarifas mais
baratas. O objetivo é transformar o local num centro de serviços, adotando o
conceito de Rodoviária Shopping, que já existe em outros lugares.

Duplicação do trecho urbano da MT-251

Construção da Trincheira Guia

Duplicação do trecho urbano da Estrada da Guia

Reconstrução da MT-010 Cuiabá - Distrito da Guia - Rosário
Oeste
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Melhoria nos aeroportos
Em três anos, o Estado aumentou de três para cinco o número de aeroportos
recebendo voos regionais de companhias aéreas. Além disso, diversas unidades foram reformadas e ampliadas em parceria com as prefeituras.

Pavimentação da MT-100 na região do Araguaia

Reconstrução MT-220 ligando Sinop aos municípios de
Juara, Tabaporã e Porto do Gaúchos

MT-251 Ciclofaixa em Chapada dos Guimarães
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INFRAESTRUTURA

MT-423 Cláudia

MT-457 Acesso à Cachoeira da Fumaça em Jaciara

MT-471 Rodovia dos Peixes em Rondonópolis

Revitalização da MT-251 - Chapada dos Guimarães até o
entroncamento da MT-140 (região do Posto Gardez)

Construção de Pontes na Transpantaneira - MT-060

Pavimentação da MT-020 - Chapada - Água Fria

MT-270 São Lourenço de Fátima

Pavimentação da MT-040 Estrada Verde, região Sul do Estado
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ASSESSORIA INTERNACIONAL

Captação de recursos
e parcerias internacionais
R$ 262 milhões em investimentos internacionais contratados para
Mato Grosso
Assinaturas de Acordos de Cooperação (Memorandos de Entendimento,
Protocolos de Intenções) com instituições da China, Embaixada Britânica
Organização de oito Missões Internacionais - Barcelona, Nova Iorque (2), Abu
Dhabi, Iowa, Paris, China e Alemanha
Organização da Caravana da Integração de Cuiabá à Bolívia, Chile
e Peru em

2015

Parceria com Agências da ONU para realização da Page – Parceria para
Economia Verde em Mato Grosso no valor de

R$ 3 milhões

2018-2019
Envio de 28 técnicos para participação em Seminários na China em
2015-2018, custeados pelo Governo chinês
em

Capacitação de professores da Rede Pública Estadual em Inglês em parceria
com Embaixada Britânica e suporte da Pearson Editora

BALANÇO DE GESTÃO I 2015 - 2018 I 43

Ações de Governo.indd 43

17/12/2018 16:06:06

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Trabalhando para o
crescimento de
Mato Grosso
Nova lei do Prodeic
Lei da Linha Amarela que reduz a carga tributária para tratores e máquinas
Isenção de ICMS para micro e minigeração de energia
Retomada da obra da ZPE de Cáceres
Programa Voe MT que garantiu voos comerciais regulares para Sorriso, Tangará da Serra, Sinop, Cáceres, Alta Floresta e Barra do Garças
Reabertura do Posto Fiscal de Identificação da Madeira no Distrito Industrial
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Pequenos negócios:
Aprovação do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas
Fórum Permanente da Micro e Pequenas Empresas de MT
Plano de Economia Solidária

Agro:
Lei para fomentar a produção de feijão
Lei para fomentar o setor madeireiro
Lei para promover a piscicultura
Lei para incentivar o aumento da produção de suíno
Lei para beneficiar o setor da pecuária (redução do ICMS para exportação do
boi em pé)
Lei Estadual de Agricultura Irrigada
Pró-leite para fomentar setor de laticínios
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Jucemat:
Implantação da Junta Digital
Digitalização do acervo

Turismo
Infraestrutura:
Construção de 31 pontes de concreto na Transpantaneira
Conclusão do Memorial Rondon
Revitalização e abertura da Salgadeira
Pavimentação da MT-241 / Nobres – Marzagão.
Revitalização da MT-060 / Poconé-Nossa Senhora do Livramento
Pavimentação e drenagem da avenida Aníbal de Toledo e ruas XV de Novembro e Desembargador Martins / Poconé
Reforma do Parque Águas Quentes / Barra do Garças
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Eventos:
Promoção de FanPress para imprensa nacional e internacional
Realização da Arena FIT Pantanal
Apoio à realização da FIP – Festival Internacional de Pesca Esportiva

Gestão:
Plano de Marketing do Turismo
Implantação da Plataforma Integrada do Turismo (PIT) / cooperação com o
governo de Minas Gerais
Disponibilização do VOUCHERTur - Sistema de Controle de Voucher para o
Turismo aos municípios
Projeto de Diretrizes para Normatização de produtos turísticos
sustentáveis - PAGE MT

Resultados:
Aumento do número de Municípios Turísticos em Mato Grosso / Mapa
do Turismo do Mtur
Aumento do número de Hospedagem
Aumento de empregos no setor neste período
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SALGADEIRA

Revitalização do
Complexo Turístico
da Salgadeira
Revitalização foi realizada após

10 anos do complexo fechado

Espaço ficou moderno e organizado
Local passou a ter: um restaurante amplo, um minimuseu, uma loja de souvenir, uma brinquedoteca, um posto policial, um mini-auditório, área administrativa, playground, quadras poliesportivas, paisagismo e duas guaritas
Espaço conta com iluminação a LED, movidas a energia solar e

540 metros

de trilhas metálicas suspensas que evitam o contato de pessoas com o solo,
evitando, assim, a degradação ambiental
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Investimento na obra chegou a

R$ 12,6 milhões

Complexo já recebeu mais de 30 mil turistas desde a inauguração em junho
até novembro de

2018

Riachos e cachoeira da Salgadeira estão liberados para banho, porém com
uso controlado
Assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Governo
de Mato Grosso, por meio da Secid-MT e Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), e Ministério Público Estadual (MP) possibilitou a revitalização
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CIDADES

Moradia, asfalto e
qualidade de vida
para a população
Habitação

11,5 mil unidades habitacionais entregues contemplando 45 mil pessoas em 97 cidades
Investimentos nos residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida atin-

R$ 1 bilhão, entre recursos federais e estaduais. A contrapartida do Estado soma R$ 66,26 milhões
Obras em fase final de mais cinco conjuntos habitacionais com 1.444 moragem quase

dias a serem entregues, entre eles, os residenciais Nico Baracat I e II – em Cuiabá
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Duplicação da Avenida Filinto
Müller em Várzea Grande
O Governo de Mato Grosso está fazendo a duplicação
desta importante avenida de Várzea Grande. Em parceria com a prefeitura, que executa a obra, o Estado irá
investir

R$ 27,596 milhões.

Estão inclusos os serviços de drenagem, base, sub-base,
calçadas, meio fio, sarjeta, ciclofaixa em duas vias, iluminação de LED, pavimentação de aproximadamente

5 km da avenida – entre a região do Aeroporto
Internacional Marechal Rondon e o bairro São Matheus
- na rodovia dos Imigrantes -, além de sinalização.

Obras públicas

212 obras civis de pavimentação urbana entregues
100 mil metros de vias urbanas pavimentadas,
somando investimentos de R$ 71,235 milhões
50 academias ao ar livre – uma parceria com o Rotary Club
26 praças públicas
22 centros de múltiplo uso
40 restaurações asfálticas
17 intervenções de iluminação pública
Entrega de Planos municipais de saneamento básico para 105 cidades

Mais de 40 localidades de
Várzea Grandes tiveram ruas recuperadas. Em quatro anos a cidade
ganhou mais de 300 mil metros
quadrados de asfalto, ganhando

R$ 14,19 milhões de convênio
com o Governo de Mato Grosso
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MEIO AMBIENTE

Descentralização e
eficiência na gestão
ambiental
Diminuição do tempo médio para expedição da licença ambiental
de

600 para 97 dias

Desconcentração da Sema: emissão de licenças ambientais em seis regionais
(Sinop, Tangará da Serra, Rondonópolis, Barra do Garças, Cáceres e Alta Floresta) e aumento de

20 para 46 municípios aptos a emitir licenças

40 kits de descentralização ambiental entregues para os municípios (moto,
barco, computador, GPS)

52 I BALANÇO DE GESTÃO I 2015 - 2018

Ações de Governo.indd 52

17/12/2018 16:06:20

Entrega de equipamentos para a Diretorias de Unidades Desconcentradas
(barcos, caminhonetes, telefones via satélite, GPS, computador e notebook)

19 caminhonetes entregues para 15 Unidades de Conservação
Lançamento do Portal Transparência
Modernização do sistema de Gestão Florestal com lançamento do Sisflora 2.0
Aumento de

300% nos investimentos para combate a incêndios florestais

Construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) em Lucas do
Rio Verde e viabilização do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)
Convênio com Fundação Uniselva para capacitação dos servidores
Aquisição de novos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para servidores da Sema
Viabilização de novas áreas para instalação da Cavalaria da PMMT e Batalhão
de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT)
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MEIO AMBIENTE

Unidades de conservação

R$ 63 milhões de investimentos em unidades de conservação

por meio de compensações ambientais
Lançamento do projeto do Jardim Botânico
Reformas e melhorias no Parque Mãe Bonifácia
Apoio aos municípios para cadastro no Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (SNUC) de quatro áreas de proteção
Criação da Unidade de Conservação Patrimônio Natural Mirante Chapada dos Guimarães
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Captação de recursos internacionais
Garantia de

R$ 35 milhões em investimentos para combate a

incêndios florestais junto ao Fundo Amazônia
Criação e execução da Estratégia PCI – Produzir, Conservar e Incluir

R$ 175 milhões captados para atender a área ambiental, indígena e agricultura familiar (Alemanha e Reino Unido – Banco KfW)

R$1,2 milhão captados para enfrentamento às mudanças climáticas e transparência (GCF Task Force)

Fiscalização
Aumento de

83% na eficiência das ações de fiscalização de combate ao

desmatamento e comércio ilegal de madeira

249 mil hectares embargados desde 2015 e R$ 270 milhões
em multas aplicadas em 2018
Apresentação à Assembleia Legislativa do projeto de lei da Taxa de Fiscalização Ambiental para arrecadação de

R$ 8 milhões junto ao Ibama

Digitalização da fiscalização por meio do Simfiscal
Investimento na Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) e Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA)
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INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Melhorias nas condições
de trabalho, capacitação
e modernização
Nova Lei de Defesa Sanitária Animal
Criação da Junta Administrativa de Julgamento de Recursos de Infrações
(Jari/Indea-MT) e do Conselho Técnico-Administrativo (CTA) do Indea
Conquista do reconhecimento internacional de área livre de Peste Suína Clássica
GTA – Guia de Trânsito Animal eletrônica
Reabertura do Posto Fiscal de Identificação de Madeira, no Distrito Industrial
de Cuiabá
Reforma do Laboratório de Análise de Sementes “Guilherme de Abreu Lima”
Novo Laboratório de Sanidade Vegetal
Novo Arquivo Central do Indea
Abertura da Unidade Regional de Supervisão (URS) de Juara, de

7 Postos

Avançados de atendimento ao produtor e dos Postos Fiscais de Guarantã do
Norte e Vila Rica
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Reforma de

40 escritórios de atendimento do Indea e 2 barreiras sanitá-

rias na Fronteira Brasil/Bolívia
Assinatura do Termo de Cooperação com os fundos FASE e FESA no valor de

R$ 9,5 milhões para a reforma das unidades, Barreiras Sanitárias e
Postos Fiscais do Indea
Novos carros para as unidades do Indea

47 cursos de capacitação dos servidores
Implantação de um novo modelo de vigilância veterinária na fronteira
com a Bolívia
Assinatura de Convênio com Ministério da Agricultura no valor de

R$ 3 milhões para estruturação e implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e o fortalecimento das ações
de Defesa Agropecuária

BALANÇO DE GESTÃO I 2015 - 2018 I 57

Ações de Governo.indd 57

17/12/2018 16:06:32

AGRICULTURA FAMILIAR

Pequenos produtores
têm suas vidas
transformadas
Criação do Plano Estadual para Agricultura Familiar

75 mil atendimentos na Empaer
Pró-Café: 500 mil mudas de café clonal foram entregues no Norte e
Noroeste de Mato Grosso, 430 toneladas de calcário e 49,5 toneladas de
fertilizantes, reestruturação de 6 viveiros municipais e disponibilização de 8
veículos para suporte técnico
Pró-arroz:

R$ 200 mil financiados juntos à Desenvolve MT para 10

famílias de pequenos produtores em Rosário Oeste
Pró-pirarucu: repasse de recursos financeiros para instalação da Unidade
Regional de Reprodução do Pirarucu em Alto Boa Vista
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Pró-banana: revitalização dos viveiros públicos de produção e entrega
de

5 mil mudas em Arenápolis

Pró-Peixe: repasse de recursos financeiros para promoção do desenvolvimento da piscicultura em áreas degradadas pela ação do garimpo em Poxoréu
e escavação de tanques em vários municípios de Mato Grosso

524 resfriadores de leite
243 tratores
65 carros e caminhonetes
24 caminhões para transporte de hortifruti
31 motocicletas
84 equipamentos de informática
23 mil itens entregues ao pequeno produtor
691 barracas adquiridas para feiras livres
Disponibilização de sementes de hortaliças, ferramentas e sombrites (tela de
sombreamento) para

25 hortas escolares. Investimento de R$ 95.500

Recebimento de dois drones para atender as demandas de pesquisa da
agricultura familiar
Chamamento de

115 novos concursados para fortalecer a Assistência

Técnica e Extensão Rural
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AGRICULTURA FAMILIAR

‘

“Eu e a Divina precisávamos nos
equilibrar para o latão de 50
litros não cair. Nos dias de chuva,
enfrentávamos água e lama. A
moto deslizava na pista que parecia estar com sabão. Mas, com o
resfriador, ganhamos tempo e não
corremos o risco de perder o leite
na estrada”
Geralda Martins Oliveira, 68, e
a filha Valdivina, 50, comunidade
Banco da Terra, Nova Xavantina,
participam do programa ‘Nosso
Leite’

60 I BALANÇO DE GESTÃO I 2015 - 2018

Ações de Governo.indd 60

17/12/2018 16:06:37

Qualidade de vida na roça
Jovens da zona rural na região Noroeste estão entusiasmados com o plantio
de café e não cogitam retomar a vida urbana. Donos do próprio pedaço de
chão, plantam, contabilizam e levam o profissionalismo à gestão das pequenas
propriedades rurais.

‘

“Vamos ampliar a lavoura de café, hoje está
em 3 hectares, e ainda investir em criação de
gado. Porque quero ter uma vida tranquila e
confortável com a minha esposa. Aqui tem
tudo que precisamos. Gente como eu não nasceu para receber ordem de nenhum patrão,
como acontece na cidade”
Elder Cheibel Simões, 29, sitiante e produtor
de Colniza

‘

“Começamos a vida trabalhando em terras
arrendadas e depois de muito esforço a gente
comprou a primeira propriedade, com 5 hectares.
Antes a gente plantava café e a lavoura branca
(feijão, milho e arroz), mas logo ficou só o café,
que estamos fazendo cada vez mais e melhor”
Gilmar Berges de Oliveira, 50, a esposa, Guiomar Alves Carvalho, 36, a filha Carolaine, 19, e o
genro Edivaldo, 21.
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EMPAER

96%

dos municípios
foram atendidos
pela EMPAER

A Empresa Mato-grossense de Pesquisa,
Assistência e Extensão Rural atuou em 96%
dos municípios, prestando auxílio a
agricultores familiares de 135 localidades.

472.719 atendimentos ao público
57.096 beneﬁciários
53.736 agricultores familiares
784 indígenas
432 pescadores
138 quilombolas
269 médios e grandes produtores
1.428 mulheres e jovens urbanos
e 309 entidades
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Mais recursos e técnicos no campo
2015 a 2018, foram financiados recursos na ordem de
R$ 304 milhões para investimento e custeio nas linhas de crédito do
De

Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e FCO
(Fundo Constitucional do Centro-Oeste)

8.905 agricultores familiares, em 79 municípios
Emitidas 27.449 DAPs (Declarações de Aptidão ao Pronaf )
Contratação de 115 técnicos aprovados em concurso, um incremento de
30% na força de trabalho
Beneficiados

‘

“Com o novo trator ficou mais fácil, não dependo
mais do trabalho de terceiros, e o serviço é feito
no momento certo, principalmente na colheita
do milho e reforma de pastagem”
Cláudio Rauch, 55, produtor de milho, soja e
pecuarista de Sinop, acessou recursos do Pronaf
com apoio da Empaer e pretende expandir a
produção de leite.
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EMPAER

‘

Com uma produção que pode
chegar a 30 dúzias de alface roxa,
mimosa, crespa e americana, além
de outras folhosas, as irmãs Dóris,
Jane Helena Reinehr, 57, e Leda
Inês Reinehr, 55, investiram no
cultivo sem solo voltado à produção de hortaliças no sistema hidropônico. Elas instalaram, na Chácara
Buriti, com o apoio da Empaer, uma
estufa que ocupa uma área de 1,5
hectare para produzir mais de seis
tipos diferentes de hortaliças. As
irmãs ainda produzem couve-manteiga, rúcula e cebolinha em sistema convencional. Com uma área
de 6,4 ha, elas dizem que tanto
esforço agora é a fonte de renda e
lucro.

Treinamento da médica
veterinária da Empaer sobre
Boas Práticas na Vacinação
de Brucelose Bovina e Bubalina para produtores de
Nova Canaã do Norte (697
km ao Norte de Cuiabá).
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Atuação em números

199 mil mudas de plantas nativas,
frutíferas, ornamentais e micropropagadas, atendendo 726 agricultores
em 52 municípios
A Empaer também comercializou

Na estação de piscicultura foram produzidos e comercializados

2.132.930 alevinos para recria e engorda, atendendo 1.044 agricultores, em 65 municípios
Foram realizadas 96.436 análises laboratoriais (solos; adubos e corretivos;
rações e afins; fitopatológicas), atendendo à demanda de 6.039 agricultores
Formalizou parcerias com as prefeituras de 72 municípios, por meio de
acordos de cooperação, possibilitando melhores condições na prestação dos
serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)

Pesquisar para melhor investir

4 anos foram implantadas 378 Unidades Tecnológicas, 246 experimentos de pesquisa e 132 unidades de validação com
Na área da pesquisa, em

as culturas de arroz, feijão, trigo, mandioca, banana, gramíneas forrageiras, olerícolas e outras. Tais unidades foram instaladas em

42 municípios do estado.
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CULTURA

Democratização e
acesso são marcas
da gestão
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Vem Pra Arena
Foram 12 edições realizadas, com 180 atrações nacionais e público
estimado em 500 mil pessoas
Pontos de Cultura
35 novos Pontos de Cultura em 18 Municípios e R$2,5 milhões
em investimento direto
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CULTURA

Artes Cênicas
7 festivais integrados, 2 edições, 280 espetáculos e público estimado em
70 mil espectadores. Investimento direto de R$1,1 milhão
e 1355 profissionais trabalhando
Audiovisual
Lançamento do Edital de Produção Audiovisual
Lançamento do Edital de Desenvolvimento de Roteiros

R$11 milhões em investimento direto
Parceria com a Ancine e FSA

Mil empregos diretos
5 longas-metragens
10 curtas-metragens
4 telefilmes
Museus
108 Exposições
Mais de 140 mil visitantes
Mais de 50 mil estudantes
Mais de R$4 milhões de investimento direto
Implantação do Sistema Estadual de Museus
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Casa Cuiabana
Mais de 200 projetos
Mais de 80 Municípios
Mais de R$ 31 milhões em investimento direto
Criação do Prêmio Mato Grosso de Literatura
2 edições
20 obras premiadas
R$ 500 mil em investimento direto
Bibliotecas
Bibliotecas itinerantes reativadas
Implantação do Sistema com
mais de

100 municípios

154 bibliotecas públicas e comunitárias em

14 bibliotecas reabertas
Reforma e reabertura do Palácio da Instrução
Informatização da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça

IV Conferência Estadual de Cultura
105 municípios participantes
Mais de 350 agentes da cultura reunidos
Realização da Bienal de SP em Cuiabá
10 mil alunos da rede pública visitaram o evento
Duas edições
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CULTURA

‘

“É tudo muito divertido, principalmente para as crianças, é diferente
do que temos na aldeia, adorei a proposta e principalmente as atrações regionais, como a Folia de Reis de Cáceres”
Valdirene Paresi, da etnia indígena Paresi, que é professora e estava
com o filho no Vem Pra Arena em março de 2017
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Criação do Programa MT Criativo
Criação do CPF da Cultura (Conselho, política e fundo)
Criação da MT Escola de Teatro
Criação do Circula MT (levando música, teatro, dança e exposições audiovisuais)
Criação da Galeria Lava Pés
Reforma e reabertura da Casa dos Governadores
Contrato de Gestão com os Museus
II Fórum Estadual de Bibliotecas
Semana de Políticas Culturais
Termo de Fomento com Casa Barão/ Academia Mato-grossense de Letras
Maratonas de Negócios Criativos
Ação Diálogos da Cultura (três edições)
Territórios Criativos
Ideação - Incubadora de projetos
Edital gestão compartilhada do Cine Teatro Cuiabá
Recomposição do Conselho Estadual de Cultural
Constituição do Conselho Intergestores Bipartite – CIB

‘

“É de grande importância para eles sair do ambiente escolar e vir até o
Palácio, que é um prédio histórico, para visitar uma exposição de arte
tão importante, quanto tentar inserir o conhecimento aqui adquirido
no processo educacional”
Maria Eduarda Gomes, 23, professora de Língua Portuguesa
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO

Investimento para aproximar
Governo da população
Criação do novo portal de Mato Grosso (www.mt.gov.br), com foco no
cidadão, oferecendo de forma prática e acessível informações sobre os serviços
do Estado. Realizado em parceria om o MTI, que detém o domínio das informações e segurança dos dados públicos
Padronização do layout dos sites institucionais de acordo com a identidade
visual do Governo e ligação desses subsites com o portal principal
Adoção de uma política de comunicação integrada entre as secretarias do
Governo, com reestruturação e descentralização estabelecida por meio de
projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa
Centralização dos serviços de publicidade no Gcom, garantindo unidade de
linguagem e controle dos custos
Criação e veiculação de campanhas de utilidade pública, atendendo a todas
as áreas do Governo
Criação e veiculação de campanhas institucionais com prestação de contas.
Produção de informativos e jornais regionalizados sobre as ações de Governo.
Produção dos mini documentários Tipos “Mato-grossenses”
Investimento em equipe e produção de conteúdo para as redes sociais,
aumentando o alcance de público por esses canais
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GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

Inovação para garantir
gestão pública transparente
Criado em 2015, o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção foi
uma das inovações do governo
A pasta lançou o novo Portal Transparência do Estado
Criou canal específico de denúncias, fortalecendo o elo com o cidadão e
garantindo seu sigilo
Atua junto com às secretárias em seus programas de integridade
Criou a cláusula anticorrupção nos contratos com o Estado
Realizou seminários fortalecendo a importância da prática de Compliance na
gestão pública
Atuou em casos de combate à corrupção junto com as forças policiais
Mato Grosso é o 5º no ranking nacional de transparência dos Estados
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PGE avança na modernização
para os contribuintes e
na defesa do Estado
Investimentos em tecnologia e no servidor, e respeito ao contribuinte estadual foram algumas das metas implantadas na Procuradoria Geral do Estado
(PGE). A evolução do órgão é observada em várias frentes, principalmente na
melhoria do atendimento ao cidadão
Abertura de postos de atendimentos nos Ganha Tempo de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças e Sinop. De junho a novembro de 2018, foram registrados 23.597 atendimentos. Antes apenas a sede do órgão atendia a população
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Investimentos na nova sede da PGE melhorou o atendimento aos contribuintes com mais guichês e distribuição de senhas para dar conforto ao cidadão
Aumento no número de procuradores. De

2018, ampliando os serviços

68 em 2015, para 94 em

2015 foram arrecadados
R$ 88 milhões e de janeiro a outubro de 2018 esse número
passou para R$ 210 milhões
Aumento da arrecadação. Em

Reforço no Grupo de Inteligência e Recuperação (Girf ) que recuperou
milhões aos cofres públicos e ingressou com ações para suspender incentivos
fiscais mantidos indevidamente
Investimentos em modernização permitiram aos contribuintes retirar on-line
os boletos para quitar débitos do IPVA inscritos na dívida ativa
Termo de Cooperação com os municípios estendeu o atendimento às cidades de Juara, Conquista D´Oeste, Colíder, Jauru, Vila Rica, Sorriso, São Félix do
Araguaia e Guarantã do Norte
Aumento na arrecadação do Estado com a implantação dos programas de
recuperação de créditos, Refis e Regularize, com descontos de até 75%

EVOLUÇÃO DA
ARRECADAÇÃO
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

A PGE assegurou, em um acordo de leniência, R$ 25.9 milhões para a contrução do prédio da sede própria
Investimentos em tecnologia e no servidor, e respeito ao contribuinte estadual foram algumas das metas implantadas na Procuradoria Geral do Estado
(PGE). A evolução do órgão é observada em várias frentes, principalmente na
melhoria do atendimento ao cidadão
Abertura de postos de atendimentos nos Ganha Tempo de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças e Sinop. De junho a novembro, foram registrados

23.597 atendimentos. Antes apenas a sede do órgão atendia a população
A PGE assegurou em um acordo de leniência R$ 25,9 milhões para
a contrução da nova sede
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CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Foco na transparência,
combate à corrupção
e corte de gastos
O Governo do Estado criou em

2015 o Comitê Interinstitucional de Recupe-

ração de Ativos (CIRA). O Comitê é integrado pelo Poder Executivo - com a CGE,
PGE, Secretarias de Fazenda e de Segurança Pública - e o Ministério Público
Por meio do CIRA, foram recuperados quase

R$ 2 bilhões para o Estado

Auditorias com foco na prevenção de irregularidades conseguiram economia
de

R$ 1 bilhão para o Estado.

A CGE atuou de forma preventiva, melhorando a eficiência da máquina Foram

R$ 1,9 bilhão economizados no custeio do Estado

Criação do site Mira Cidadão (www.miracidadao.mt.gov.br), o que fez com que
os gastos do governo ficassem mais transparentes e acessíveis aos cidadãos
Entrega da nova sede da Controladoria Geral do Estado, proporcionando
mais qualidade e conforto no ambiente de trabalho para os servidores
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PLANEJAMENTO

Fundamental para tomada
de decisões no governo

Além de coordenar a elaboração do orçamento do Estado, prevendo arrecadação e investimento setoriais, a Seplan elaborou ferramentas para subsidiar a
tomada consciente e estratégica de decisões. Assim, é possível tornar a administração pública mais eficaz e eficiente, garantindo melhoria da qualidade de
vida da população
Coordenação da elaboração da Emenda Constitucional que instituiu o Regime
de Recuperação Fiscal do Estado e criação de mecanismos para equilibrar as contas públicas, garantindo direitos dos servidores e da população, além da saúde
das finanças do Estado mesmo em um cenário de crise econômica nacional
Construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
Anual (LOA)
Elaboração do Relatório de Ações Governamentais (RAG) anual. O documento traz a avaliação de cada um dos gestores responsáveis pelas implementações do Plano Plurianual
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Acompanhamento das receitas e despesas com relatórios mensais das
finanças estaduais, boletins trimestrais sobre o mercado de trabalho, emprego
e renda e cenário econômico mato-grossense
Elaboração do Orçamento Cidadão, publicação anual em forma de revista
que simplifica o projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA)
Implementação do Sistema Monitora para coleta e organização de dados,
viabilizando a avaliação das ações governamentais
Revisão do Plano Plurianual (PPA) quadriênio

2016-2019 que orienta

as ações de governo
Realização do Fórum Estadual de Convênios. Em duas edições, o evento
reuniu os prefeitos dos

141 municípios mato-grossenses para apresentar o

Sistema de Gestão de Convênios de Mato Grosso
Elaboração do Guia de Atuação para os Núcleos de Gestão Estratégica para
Resultados (NGERs). O material orienta as unidades que prestam apoio estratégico aos órgãos setoriais da administração pública estadual
Publicação das “Regiões de Planejamento de Mato Grosso”
Análise sobre a dinâmica do espaço mato-grossense de forma
regionalizada, em uma perspectiva social, econômica e ambiental. Serve como base para os principais programas de governo
O último documento com este teor de detalhamento havia sido
elaborado em

1991

Lançamento do Portal de Dados e Metadados de Mato Grosso
A ferramenta torna acessíveis informações cartográficas reunidas
em mais de

900 documentos, entre cartas, mapas, relatórios e

memórias técnicas sobre os mais diversos assuntos
Criação do informe técnico Produto Interno Bruto (PIB) Trimestral
de Mato Grosso. Levantamento de dados trimestrais sobre a atividade econômica e a evolução da estrutura produtiva do estado
Formação continuada para os servidores da secretaria com realização de cursos de gestão de políticas públicas, excelência
no atendimento e gestão de conflitos, além de palestras sobre
temas diversos
Oferta de capacitações abertas aos servidores de outras secretarias e entidades parceiras
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SEFAZ

Esforço Financeiro
para superar a crise
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Aprovação da Emenda Constitucional que limita o gasto público de acordo
com o crescimento registrado no ano anterior
Com essa emenda o Estado conseguirá renegociar suas dívidas com a União
Entre

2015 e 2018, a gestão pagou cerca de R$ 1 bilhão da dívi-

da com o Bank of America, contraída em Dólar pela gestão anterior

R$ 600 milhões do empréstimo feito para financiar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e cerca de R$ 300 milhões da
Pagos ainda quase

Arena Pantanal
Reduziu em quase

20% os cargos exclusivamentes comissionados

Aquisição de um sistema antifraude para o Fisco Estadual
Mesmo com o agravamento da crise, o Estado repassou todos os valores aos
municípios, seja do ICMS, IPVA, Fethab, transferências federais e outras receitas
As finanças do Estado ficaram mais transparentes graças à gestão de informação implementada na gestão
Implementou o PIB Trimestral de Mato Grosso para medir nossa economia e
ajudar nas ações de curto, médio e longo prazo
Em parceria com a PGE, a Sefaz realizou dois mutirões fiscais
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GESTÃO

Reduziu custos e
desburocratizou
processos

Implantação do pregão eletrônico para aumentar a transparência e diminuir
os preços. Com o novo modelo, alcançou

35% de economia nas aquisições

46 Atas de Registro de Preços, obtendo economia
de R$ 334 milhões
Realização de

Novo portal de compras públicas no ar
Garantiu a prioridade na participação de microempresas em processos licitatórios de até

R$80 mil

Descentralização do sistema de aquisição e fornecimento de combustíveis, o
que tornou o processo mais rápido
Criação do Grupo Executivo de Gestão de Pessoas para alinhar procedimentos
A Seges assumiu o Controle da Consignação do Estado e implantou o Portal
dos Consignados
O processo de recadastramento de servidores passou a ser totalmente online
Realizou sete concursos públicos e deu posse a mais de

5.700 servidores
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Zerou a fila de progressões de carreira. Antes o processo demorava até
seis meses
Aprimorou normativas internas, formalizando procedimentos mais rígidos
de progressão de carreira
Aprimoramento do Sistema Estadual de Administração de Pessoas (Seap)
Implantação do portal do servidor e criação do Clube do Servidor
Qualificação de

17 mil servidores

Primeiro Estado do país a institucionalizar o programa de Liderança e Coaching, qualificando

450 pessoas em coaching

Criação do projeto de Educação a Distância (EaD) beneficiando servidores do
interior do Estado
Criação do Centro Logístico de Armazenamento e Distribuição do Estado (Celad)
Convênio com a Associação dos Notários e Tribunal de Justiça para realização de
consultas de matrículas de imóveis online, o que anteriormente era feito via ofício
Normatização do descarte de mobiliários e realização de seis leilões de bens
móveis inservíveis, onde foram arrecadados

R$ 2,7 milhões

Implantação do Sistema de Gestão de Viagens
Criação do Gerenciamento Matricial de Despesas, que monitora as despesas
do Estado com energia, telefonia, combustíveis e diárias
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AÇÕES PARA O SERVIDOR PÚBLICO

Governo cumpriu o aumento
salarial de todas as leis de
carreiras aprovadas
Professores (aumento total de

50% no salário), Sema, Grupo TAF (Sefaz),

delegados, sistema penitenciários, PM, escrivão, investigador, socioeducativo,
Indea, Intermat, Politec, Profissionais do SUS, do Desenvolvimento Econômico
e Social e Sema

OCUPAÇÃO
DOS CARGOS
COMISSIONADOS

27%

73%
Servidores de carreira
Servidores exclusivamente
comissionados

84 I BALANÇO DE GESTÃO I 2015 - 2018

Ações de Governo.indd 84

17/12/2018 16:07:03

REAJUSTES CONCEDIDOS POR PERDAS
INFLACIONÁRIAS NOS SALÁRIOS
2,00%
6,58%

Total:
28,11%

11,28%
6,23%
2015

2016

2017

2018

73% dos cargos comissionados são ocupados por servidores de carreira
Reajustes no salário por perda inflacionária foram concedidos todos os anos
Reformas, novos equipamentos e melhoria do ambiente de trabalho
Nova central de regulação do SUS

40 prédios do Detran novos ou reformados
Nova sede da CGE
Nova Sede da PGE
Reforma da sede do Intermat
Reforma de unidades do Indea
Reforma da sede do SAMU
Reforma da Seges
Nova sede para o Cridac
Reforma ou novas sedes de

44 delegacias

Aumento e nova frota para as polícias
Compra de equipamentos para a PM, PJC, Bombeiros e Sistema penitenciário
Criação do Clube do Servidor, que garante benefícios e descontos no comércio e serviços
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