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Apresentação

O Governo do Estado de Mato Grosso apresenta à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso e ao cidadão mato-grossense o Relatório da Ação Governamental
(RAG) do exercício de 2018, em conformidade com o artigo 37, da Lei n°10.571, de 04/08/2017 (LDO
2018) e em atendimento ao art. 4º, I, “e” da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
O RAG traz a avaliação realizada pelos Gestores, a respeito da implementação dos programas
e ações constantes do Plano Plurianual (PPA 2016-2019), em cada Unidade Orçamentária, em todos
os Poderes, operacionalizados conforme a Lei Orçamentária Anual. Inclusive destaca os principais
produtos disponibilizados à sociedade no exercício executado.
Apresentar os resultados em uma linguagem acessível, porém sem distanciar do aspecto legal,
é o principal objetivo, com o propósito de melhorar a comunicação com o cidadão. Por isso o RAG
constitui em importante instrumento de transparência e de controle social, podendo ser utilizado
como subsídio para planejar e orientar as futuras ações governamentais.
O Relatório está organizado de acordo com as Eixos Estruturantes do Governo, sendo eles:
Viver Bem; Gestão Eficiente, Transparente e Integrada; Educar para Transformar e Emancipar o
Cidadão; Estado Parceiro e Empreendedor e Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis. Cada
eixo estruturante está subdividido em Diretrizes, Programas e Unidade Orçamentária.
Os interessados poderão encontrar os relatórios de avaliação anual Sintético, Analítico e de
Entregas, no endereço eletrônico da SEPLAG MT, menu Planejamento, sub-menus Avaliação e, na
sequência, Relatório da Ação Governamental, Relatório da Ação Governamental 2018, assegurando o
livre acesso à informação.
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Metodologia
A metodologia de avaliação adotada e aplicada na elaboração do presente relatório tem como
objetivo promover a análise de todas as ações e programas de governo pelos responsáveis nos órgãos
e entidades, com instruções fornecidas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.
Os procedimentos de elaboração foram:
1 - Divulgação do Manual do Relatório da Ação Governamental - RAG, no endereço eletrônico
da SEPLAG, menu Planejamento, sub-menu Avaliação e, na sequência, Relatório da Ação
Governamental 2018.
2 - Disponibilização pela SEPLAG de tutorial do RAG no endereço eletrônico da SEPLAG
www.Seplan.mt.gov.br, menu Planejamento, sub-menu Avaliação e, na sequência, Relatório da Ação
Governamental, com objetivo de orientar os usuários através de movimentos automáticos do cursor
em cada campo de preenchimento e quadros de informação.
3 - Treinamento presencial, realizado pela SEPLAG aos Gestores de Programas e Responsáveis
por ação dos órgãos/entidades, inclusive membros do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados
(NGER), além de orientação ao longo do processo.
4 - Registro das informações no Módulo RAG do FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso, no formato de avaliação, prestadas pelos
Gestores de Programas e Responsáveis por ações, nos órgãos/entidades dos três poderes.
5 - Registro de análises e recomendações às Unidades Setoriais pela equipe de Consultores da
SEPLAG, designados pela Instrução Normativa Seplag nº 03, publicada em 13 de novembro de 2018;
6 - Promoção de ajustes nas análises, conforme recomendação dos Consultores da SEPLAG,
efetuado pelos responsáveis por ação e gestores de programa nas Unidades Orçamentárias;
7- Preparação do relatório para entrega às autoridades e disponibilização ao cidadão.
Atividade realizada pela SEPLAG.
Todo este trabalho tem por base o seguinte conceito de avaliação:
Avaliação pode ser entendida: “como uma análise sistemática de aspectos importantes de um
programa e seu valor, visando fornecer resultados confiáveis e utilizáveis. A avaliação deve ser vista
como um mecanismo de melhoria no processo de tomada de decisão, a fim de garantir melhores
informações governamentais sobre as quais os gestores públicos possam fundamentar suas decisões
e melhor prestar contas sobre as políticas públicas e os programas. Não se destina a resolver ou
substituir juízos envolvidos na tomada de decisão, mas permite certo conhecimento dos resultados de
um dado programa - informação que pode ser utilizada para melhorar a concepção de um programa e
sua execução” (Ala-Harja & Helgason apud GUGEL, 2004).
A avaliação dos programas e análise das ações está ordenada conforme a estrutura de ações
de governo aprovada no Plano Plurianual 2016-2019. Cada programa está apresentado em um dos
cinco Eixos Estruturantes a seguir:
1. Viver Bem;
2. Gestão Eficiente, Transparente e Integrada;
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3. Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
4. Estado Parceiro e Empreendedor;
5. Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis.
Cada eixo estruturante contém suas diretrizes que são as orientações estratégicas definidas
para um planejamento de longo prazo e alinhadas às etapas de execuções dos programas e ações de
governo.
Entende-se por programa a articulação de um conjunto de ações que concorrem para um
objetivo comum, preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma
necessidade da sociedade, ou ainda, a uma oportunidade de investimento.
O Manual de Elaboração do Relatório da Ação Governamental 2018 explica os campos para
análises das ações e avaliação dos Programas.

Avaliação dos Programas
Os atributos que definem os Programas são:
•

Tipo do Programa;

•

Origem do Programa;

•

Objetivo do Programa;

•

Público alvo;

•

Unidade Responsável pelo Programa;

•

Gestor do Programa;

•

Indicadores do Programa;

•

Desempenho Quantitativo e Qualitativo do Programa;

•

Valores Orçados, Atualizados, Contingenciados e Executados; e

•

Índices de Avaliação do Planejamento e da Gestão.

Na análise dos indicadores de cada programa, foram justificados os resultados obtidos no
exercício, inclusive os não atualizados, sendo avaliado o índice alcançado no ano de 2018 em relação
ao que estava indicado no início do Plano Plurianual (2016-2019), previsto para o exercício e com vistas
ao alcance do previsto para o final do mesmo PPA.
Indicadores são parâmetros utilizados para mensurar o andamento de um programa, nos
níveis operacional e tático. São as variáveis que devem ser acompanhadas pelos executores e
avaliadores para analisar a execução (resultado) e o alcance (impacto) do programa. O indicador
permite observar e mensurar determinados aspectos da realidade social. Eles medem, observam e
analisam a realidade de acordo com um determinado ponto de vista.
O Quadro da Realização Orçamentária e Financeira do Programa, demonstra os valores da
seguinte forma:
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• Fonte - destaca a fonte à qual o recurso orçamentário está vinculado;
• Dotação inicial - recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) do
exercício;
• Dotação final – recursos orçamentários disponibilizados no exercício, considerando os
acréscimos e diminuições no orçamento inicial decorrentes dos créditos adicionais
(anulações/suplementações).
• Valor empenhado - valor do orçamento comprometido com os credores dos órgãos para
liquidação dos compromissos assumidos;
• Valor Contingenciado - valor do orçamento reservado para assegurar equilíbrio
orçamentário;
• Índice PPD – (Planejamento e Programação da Despesa) - mede a capacidade do órgão de
planejar onde (e quanto) será empregado o orçamento que é destinado a ele na Lei Orçamentária
Anual, ou seja, a eficácia na alocação do orçamento inicial.
O índice PPD é resultante da divisão da despesa empenhada pela inicialmente fixada.
• Índice COFD – (Capacidade Operacional Financeira da Despesa) mede a capacidade do órgão
de executar o orçamento consignado como Dotação Final, isto é, após créditos e deduzido do Valor
Contingenciado. Mede a eficiência da Unidade ao executar o orçamento. O índice COFD é resultante
da divisão da despesa empenhada pela dotação final.
Nessa metodologia de análise adotou-se o estágio que representa o fato gerador da despesa
pública, qual seja, o Empenho. Dessa forma, pretende-se obter no RAG uma representação mais fiel
da eficiência das previsões iniciais e finais, comparativamente às respectivas realizações.
Apesar das diversas análises que os índices PPD e COFD permitem fazer, por si só ainda não
são suficientes para uma avaliação precisa ou mais próxima da realidade. O RAG foi concebido
pensando em aliar as análises quantitativas com as qualitativas. A análise qualitativa é apresentada
pelas Unidades Orçamentárias na justificativa dos índices apurados.
Para avaliar a eficiência/eficácia das previsões iniciais e finais da despesa orçamentária e da
meta física, comparativamente às respectivas realizações, foi inserida nos critérios desta avaliação
uma RÉGUA em que são enquadrados os desempenhos alcançados pelos órgãos na
realização/execução das metas físicas, orçamentárias e financeiras de seus Programas e respectivas
Ações.
De acordo com a régua, os desempenhos são considerados melhores quanto mais próximos
de 100%, conforme ilustrado no desenho a seguir:

∞ inﬁnito
A régua traz os seguintes parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado pelo órgão:
•

Será indicado como Ótimo no intervalo entre 90,01% a 110,00%;
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•

Será indicado como Bom no intervalo entre 80,01% e 90,00%, ou ainda, entre 110,01% e
120,00%;

•

Será indicado como Regular no intervalo entre 60,01% e 80,00%, ou ainda, entre 120,01%
e 140,00%;

•

Será indicado como Deficiente no intervalo entre 40,01% e 60,00%, ou ainda, entre
140,01% e 160,00%;

•

Será indicado como Altamente Deficiente se for abaixo de 40,00%, ou ainda, acima de
160,00%.

A Análise do Desempenho do Programa se traduz através de:
Execução do Programa - Justifica-se a medida em que o Programa foi executado;
Resultados do Programa - Diante da origem e objetivo do programa, a Unidade descreve qual
foi a efetividade do programa;
Restrições e Providências - Detalha as dificuldades que ocorreram durante a realização do
programa e quais as soluções adotadas para saná-las;
Outros Aspectos Relevantes - Descreve outros fatos e situações que repercutiram no
programa e que não se enquadraram nos campos anteriores;
Outros produtos entregues no programa - Relatam quais são os produtos, como surgiram,
suas aplicações e relação com os produtos originais das ações do programa;
Recomendações da Unidade responsável pelo programa – São contribuições do avaliador
para melhora dos programas e ações que ainda serão executados.
De acordo com Bezerra Filho, página 15, a eficácia ocorre quando os objetivos
preestabelecidos são atingidos.Baracho (2000, p.141) diz: “a eficácia deve ser medida pelo grau de
cumprimento dos objetivos fixados nos programas de ação, comparando-se os resultados realmente
obtidos com os previstos”.
Para Bezerra Filho (2013, p. 15), “Considerando que os recursos públicos são escassos, é
possível deduzir que a economicidade é refletida no grau de eficiência, sendo este um indicador para
a avaliação de desempenho, e aquela, uma condição inerente à forma de condução da gestão.
Portanto, ao referir-se à eficiência, inclui-se a avaliação da economicidade”.
Conforme dispõe Baracho:
Haverá ineficiência, quando o resultado do trabalho não tem finalidade; quando se produzem
excedentes ou déficits de produtos ou serviços; quando, com um aumento de recursos, não se obtêm
as melhorias esperadas; quando, mantendo determinados recursos em termos relativos, diminui a
qualidade dos serviços prestados ou dos produtos obtidos. (BARACHO apud BEZERRA FILHO, 2013)
De acordo com Bezerra Filho (2013, p.16), a avaliação da efetividade é dada pelo benefício
socioeconômico, gerado a partir da execução dos programas de governos consoantes às políticas
públicas implementadas.
Bezerra Filho (2013, p.16) cita Baracho (2000, p. 141), “...Na Administração Pública, o valor
efetivo ou potencialmente criado não pode ser medido com base exclusivamente nos produtos
14
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(outputs), já que estes quase nunca têm significação em si, mas em relação aos resultados e impactos
que geram” (outcomes).

Análise das Ações
Os atributos que se referem às Ações são:
•

Nome da Ação;

•

Tipos de Ação;

•

Objetivo Específico da Ação;

•

Descrição do Produto;

•

Responsável pela Ação;

•

Unidade de Medida da Meta Física;

•

Unidade Responsável pela Ação;

•

Valores orçados, atualizados, contingenciados e executados; e

•

Índices de avaliação do planejamento e da gestão;

A Análise da Ação está demonstrada nos seguintes quadros:
Quadro da Região de Planejamento - Apresenta a quantidade de bens ou serviços entregues
por região. A regionalização corresponde à identificação da distribuição geográfica dos benefícios do
programa, tendo em vista diferentes situações e potencialidades regionais existentes.
Quadro da Realização da Meta Física - Apresenta os índices apurados, propostos na LOA e
executados no exercício, bem como suas variações, ou seja, um histórico quantitativo da meta física;
na LOA.

Meta Física Prevista LOA - Apresenta a quantidade de produtos a serem entregues, previstos

Meta Física Prevista Após Créditos - Apresenta a meta física ajustada após os créditos
adicionais realizados no período em avaliação;
Meta Física Realizada - Apresenta a quantidade total do produto entregue na ação;
% Realizado em Relação à Meta Física Prevista - Apresenta o índice da meta física realizada
em relação à estimada na LOA, ou seja, demonstra a capacidade de planejamento do órgão;
% Realizado em Relação à Meta Física Após Créditos - Apresenta o índice da meta física
realizada após os créditos adicionais, ou seja, demonstra a capacidade de realização da meta física.
No Quadro da Realização Orçamentária e Financeira da Ação, os valores estão apresentados
da seguinte forma:
Fonte - Destaca a fonte de recursos na qual o orçamento está vinculado;
15
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fonte;

Dotação Inicial - LOA 2018 - Apresenta os valores orçados previstos na LOA, relativos a cada

Dotação Final - Após Créditos - Apresenta a dotação orçamentária ajustada após os créditos
(suplementar/especial/extraordinário) realizados no período em avaliação.
Valor Empenhado - Apresenta o valor do orçamento comprometido com os credores dos
órgãos para a liquidação dos compromissos assumidos;
Valor Contingenciado - Apresenta o valor do orçamento reservado, pelo Governo do Estado,
para assegurar o equilíbrio orçamentário;
% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) - Apresenta o índice Planejamento e
Programação da Despesa - PPD, resultante da divisão da despesa empenhada pela despesa
inicialmente fixada, ou seja, demonstra a capacidade de planejamento do órgão; e
% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) - Apresenta o índice
Capacidade Operacional Financeira da Despesa - COFD, resultante da divisão da despesa empenhada
pela dotação final, ou seja, a dotação após os créditos adicionais e diminuída do valor contingenciado.
Demonstra a capacidade do órgão em realizar o orçamento.
Alcance do Objetivo Específico - Descreve com base nos resultados da meta física, do PPD e
do COFD, a medida em que o objetivo específico da Ação (Projeto, Atividade ou Operação Especial) foi
alcançado, tendo em vista os resultados esperados ao final da execução. Considerando os aspectos de
eficiência, eficácia e efetividade.
Outros Aspectos Relevantes - Indica os principais acontecimentos que tiveram impacto na
Ação e que não tenham sido mencionados nas respostas às questões propostas anteriormente, por
exemplo, se foram utilizados recursos de origem não orçamentária.
Recomendações da Unidade Responsável pela Ação – A Unidade poderá sugerir providências
a serem tomadas para que a ação seja mais eficiente.
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Regionalização
Destaca-se que o critério para a priorização da localização física da ação no território é o da
localização dos respectivos beneficiados. De acordo com os estudos realizados pelo Zoneamento
Socioeconômico Ecológico – ZSEE, o Estado de Mato Grosso está dividido em 12 regiões detalhadas
segundo as condições do ambiente natural, qualidade de vida e aspectos econômicos, sendo elas:

0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107

REGIÃO I - NOROESTE I
JUÍNA
CASTANHEIRA
JURUENA
COTRIGUAÇU
ARIPUANÃ
COLNIZA
RONDOLÂNDIA

0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313

REGIÃO III - NORDESTE
VILA RICA
SANTA TEREZINHA
CONFRESA
PORTO ALEGRE DO NORTE
SANTA CRUZ DO XINGU
SAO JOSE DO XINGU
CANABRAVA DO NORTE
ALTO BOA VISTA
SAO FELIX DO ARAGUAIA
SERRA NOVA DOURADA
BOM JESUS DO ARAGUAIA
NOVO SANTO ANTONIO
LUCIARA

0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
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REGIÃO II - NORTE
ALTA FLORESTA
NOVA BANDEIRANTES
APIACAS
NOVA MONTE VERDE
PARANAITA
CARLINDA
NOVA CANAA DO NORTE
COLIDER
NOVA SANTA HELENA
TERRA NOVA DO NORTE
NOVO MUNDO
GUARANTA DO NORTE
MATUPA
PEIXOTO DE AZEVEDO
NOVA GUARITA
REGIÃO IV - LESTE
BARRA DO GARCAS
QUERENCIA
RIBEIRAO CASCALHEIRA
CANARANA
NOVA NAZARE
AGUA BOA
COCALINHO
CAMPINAPOLIS
NOVA XAVANTINA
NOVO SAO JOAQUIM
ARAGUAIANA
GENERAL CARNEIRO
PONTAL DO ARAGUAIA
TORIXOREU
RIBEIRAOZINHO
PONTE BRANCA
ARAGUAINHA
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0500
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
1100
1101
1102
1103
1104

REGIÃO V - SUDESTE
RONDONOPOLIS
GAUCHA DO NORTE
PARANATINGA
SANTO ANTONIO DO LESTE
CAMPO VERDE
PRIMAVERA DO LESTE
DOM AQUINO
POXOREO
TESOURO
JACIARA
SAO PEDRO DA CIPA
JUSCIMEIRA
PEDRA PRETA
GUIRATINGA
SAO JOSE DO POVO
ALTO GARCAS
ITIQUIRA
ALTO ARAGUAIA
ALTO TAQUARI
REGIÃO VII - SUDOESTE
CACERES
PORTO ESPEREDIAO
MIRASSOL D'OESTE
GLORIA D'OESTE
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
CURVELANDIA
ARAPUTANGA
INDIAVAI
FIGUEROPOLIS D'OESTE
LAMBARI D'OESTE
RIO BRANCO
SALTO DO CEU
RESERVA DO CABACAL
JAURU
VALE DE SAO DOMINGOS
PONTES E LACERDA
VILA BELA DA S. TRINDADE
CONQUISTA D'OESTE
NOVA LACERDA
COMODORO
CAMPOS DE JULIO
SAPEZAL
REGIÃO IX - CENTRO OESTE
DIAMANTINO
ALTO PARAGUAI
NORTELANDIA
ARENAPOLIS
NOVA MARILANDIA
SAO JOSE DO RIO CLARO
NOVA MARINGA
REGIÃO XI - NOROESTE II
JUARA
PORTO DOS GAUCHOS
NOVO HORIZONTE DO NORTE
TABAPORA

0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613

REGIÃO VI - SUL
CUIABA
VARZEA GRANDE
NOBRES
ROSARIO OESTE
ACORIZAL
JANGADA
PLANALTO DA SERRA
NOVA BRASILANDIA
CHAPADA DOS GUIMARAES
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
SANTO ANTONIO DO LEVERGER
BARAO DE MELGACO
POCONE

0800
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808

REGIÃO VIII - OESTE
TANGARA DA SERRA
PORTO ESTRELA
BARRA DO BUGRES
NOVA OLIMPIA
DENIZE
SANTO AFONSO
CAMPO NOVO DE PARECIS
BRASNORTE

1000 REGIÃO X - CENTRO
1001 SORRISO
1002 NOVA MUTUM
1003 SANTA RITA DO TRIVELATO
1004 LUCAS DO RIO VERDE
1005 TAPURAH
1006 IPIRANGA DO NORTE
1007 ITANHAGÁ
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE
1201 SINOP
1202 NOVA UBIRATA
1203 FELIZ NATAL
1204 VERA
1205 SANTA CARMEM
1206 CLAUDIA
1207 UNIAO DO SUL
1208 ITAUBA
1209 MARCELANDIA
9900 - ESTADO

18

Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Mapa das Regiões de Planejamento

19

Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

20

Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Eixos de Planejamento (PPA 2016-2019)
As informações e proposições do PPA 2016-2019 foram organizadas em torno de cinco
Eixos Estruturantes, que representam os diferentes aspectos dos desafios que se apresentam durante
o Governo:

Viver Bem é o conjunto dos serviços públicos que atendem
às necessidades mais fundamentais e diretas das pessoas,
responsabilidade primeira e prioridade absoluta do Estado.
As ações de Governo contidas neste eixo são direcionadas às
áreas de segurança pública, saúde, cultura, esporte e lazer,
trabalho e assistência social e, ainda, justiça e direitos
humanos.
Rafaella Zanol/GCOM-MT

Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão.
A educação de nossas crianças, jovens e adultos é tão
importante e prioritária para Mato Grosso que é
tratada em um Eixo específico, onde se materializam
as nossas aspirações e ideias para oferecer educação
de qualidade à nossa gente. As ações de Governo
contidas neste eixo são direcionadas às áreas da
educação e ciência, tecnologia e inovação.

Mayke Toscano/GCOM-MT

Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis é o Eixo
que trata da qualidade de vida da população e a preservação do
meio ambiente, garantidas por ações conjugadas que ocorrem
nas ruas e bairros, sejam em zona rural ou núcleos urbanos. É
para lá que se destinam as políticas de habitação e urbanística,
mobilidade, acessibilidade e proteção ambiental. Em escala
ampliada abrange as iniciativas voltadas ao desenvolvimento
regional e metropolitano.

José Medeiros
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Estado Parceiro e Empreendedor aborda as medidas
de incentivo e regulação das atividades econômicas que
são a base da prosperidade de nossa gente, fazendo do
Governo estadual um parceiro do setor produtivo. Aqui
se reúnem as políticas gerais de logística e fomento
econômico, bem como aquelas especificamente
destinadas aos setores econômicos, como a
agropecuária, a indústria, a mineração, o comércio e o
turismo, entre outras.

Junior Silgueiro/GComMT

Gestão Eficiente, Transparente e Integrada é o Eixo onde

Junior Silgueiro/Gcom MT

estão contempladas as políticas sistêmicas de gestão que
proporcionam as respostas aos desafios que o Governo estadual
enfrenta, nos campos fiscal e administrativo, para cumprir os
objetivos de prestação de serviços lançados nos Eixos anteriores,
que exigirão competência, transparência e eficiência da
estrutura administrativa do Estado. Está direcionado para um
maior controle sobre os resultados e para o uso mais eficiente
dos recursos públicos, com foco na transparência e na prestação
de contas à sociedade.

O planejamento é um processo de decisão no qual se estabelecem alternativas e
caminhos a serem trilhados e ações necessárias para alcançar o futuro desejado pela sociedade no
território para o qual foi planejado. Assim, o planejamento é elaborado, sempre, por antecipações de
futuros, alternativos ou desejáveis, que identifiquem tendências e sinais de mudanças, frente aos quais
são definidas as estratégias e os caminhos adequados para o desenvolvimento.
O Plano estabeleceu as orientações estratégicas para as ações deste Governo, necessárias
para alavancar o desenvolvimento sustentável no médio prazo, seguindo como fonte de inspiração e
de diretriz para os próximos planejamentos.

22

Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Mapa Estratégico PPA 2016-2019
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Perfil da Execução Orçamentária
Tabela 1 - Execução Orçamentária do Exercício 2018 por Eixo Estruturante.
Eixo Estruturante

Orçamento
Previsto na LOA

Cidades para Viver Bem: Municípios
Sustentáveis
Educar para Transformar e Emancipar o
Cidadão
Estado Parceiro e Empreendedor
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Viver Bem
Total

Orçamento
Atualizado

Empenhado

392.407.957,64

233.101.001,44

67.270.425,86

674.318.270,98

561.449.915,17

371.806.505,21

1.626.987.060,91

1.209.241.362,05

773.449.008,02

16.203.328.311,17

17.162.733.889,18

16.236.448.611,56

1.437.361.469,86

1.655.048.695,22

1.378.509.097,62

20.334.403.070,56

20.821.574.863,06

18.827.483.648,27

Fonte: Fiplan, em 21/03/2019

Tabela 2 - Execução Orçamentária do Exercício 2018 por Regiões de Planejamento.
Região de Planejamento
Estado

Orçamento Previsto na LOA

Orçamento Atualizado

Empenhado

19.022.243.941,33

19.761.600.038,31

18.217.625.869,73

Região I – Noroeste I

1.840.160.872,21

1.254.798.209,06

730.518.897,43

Região II - Norte

1.926.835.901,61

1.947.594.736,97

1.374.360.559,15

Região III - Nordeste

2.397.156.804,60

1.470.583.793,60

961.950.604,15

Região IV - Leste

2.568.864.308,15

1.696.814.763,10

1.127.438.350,21

Região IX - Centro Oeste

1.403.419.453,48

1.231.873.713,02

871.137.105,58

Região V - Sudeste

2.663.003.834,59

1.712.142.941,69

1.092.275.764,28

Região VI - Sul

3.416.539.904,25

2.565.822.955,95

1.629.186.719,93

Região VII - Sudoeste

1.652.206.754,72

1.663.524.045,90

1.194.194.636,20

Região VIII - Oeste

2.572.848.680,30

1.727.712.572,73

1.128.109.353,35

Região X - Centro

1.810.411.307,05

1.504.498.506,30

1.027.592.487,43

Região Xi - Noroeste II

1.370.789.952,01

888.543.997,35

547.725.537,31

Região XII - Centro Norte

1.730.786.867,04

1.366.695.217,34

885.962.464,41

20.334.403.070,56

20.821.574.863,06

18.827.483.648,27

Total
Fonte: Fiplan, em 21/03/2019
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Gráfico 1 – Percentual de Distribuição do Valor Empenhado* do Exercício 2018, por Região de
Planejamento

REGIÃO VI - SUL

12,96%

REGIÃO II - NORTE

10,93%

REGIÃO VII - SUDOESTE

9,50%

REGIÃO VIII - OESTE

8,97%

REGIÃO IV - LESTE

8,97%

REGIÃO V - SUDESTE

8,69%

REGIÃO X - CENTRO

8,17%

REGIÃO III - NORDESTE

7,65%

REGIÃO XII - CENTRO NORTE

7,05%

REGIÃO IX - CENTRO OESTE

6,93%

REGIÃO I - NOROESTE I

5,81%

REGIÃO XI - NOROESTE II

4,36%
0,00

0,02

0,04

0,06

Empenhado

Fonte: Fiplan, em 21/03/2019
*Valor Empenhado. Obs: Excluindo a região 9900 – Todo o Estado
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Tabela 3 Execução Orçamentária do Exercício 2018 por Poderes.
Poder

Orçamento Previsto na LOA

Orçamento Atualizado

Empenhado

Poder Executivo

17.485.557.847,30

17.814.361.767,78

16.017.134.800,34

Poder Judiciário

1.954.901.485,82

2.110.029.106,24

1.990.919.320,05

893.943.737,44

897.183.989,04

819.429.527,88

20.334.403.070,56

20.821.574.863,06

18.827.483.648,27

Poder Legislativo

Fonte: Fiplan, em 21/03/2019

Gráfico 2 - Percentual de Distribuição do Valor Empenhado do Exercício 2018 por Poderes.
Poder Judiciário
10,57%

Poder Legislativo
4,35%

Poder Executivo
85,07%

Fonte: Fiplan, em 21/03/2019
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Eixo Viver Bem
Diretrizes:





Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS.
Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.
Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.
Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo para que o estado de Mato Grosso se
torne um lugar mais seguro para se viver.

Quadro Consolidado dos Programas do Eixo:
Eixo Estruturante / Programa
VIVER BEM

Orçamento
Previsto na LOA

Orçamento
Autorizado

Empenhado

1.135.109.115,24

1.421.940.730,13

1.264.474.339,23

Reordenação da Gestão Estratégica e
Participativa do SUS

210.274.201,26

251.299.845,51

221.372.077,36

Ordenação Regionalizada da Rede de
Atenção e Sistema de Vigilância em
Saúde

459.372.809,93

811.711.181,44

758.314.125,98

Gestão do Trabalho e Educação na
Saúde

8.248.129,90

3.940.721,74

1.052.587,02

Fortalecimento do Esporte e Lazer

34.956.021,72

20.040.840,86

13.718.612,23

Defesa da Cidadania e Respeito aos
Direitos do Cidadão

150.000,00

150.000,00

44.434,16

Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente

150.000,00

150.000,00

51.190,92

Economia Criativa

3.818.475,41

1.247.618,38

376.960,84

Fortalecimento da Política Cultural

39.999.800,62

26.088.759,43

18.359.122,67

Defesa da Cidadania e Inclusão Social

7.686.415,33

7.257.568,61

6.545.359,59

Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro

167.478.960,63

127.985.892,11

114.168.159,29

DETRAN Cidadão

61.116.978,78

23.211.899,35

14.057.644,72

SASE LEGAL - Sistema de Atendimento
Socioeducativo - MT

4.425.000,00

3.654.632,60

3.199.460,62

Consolidação do Sistema Estadual de
Direitos Humanos

1.919.258,53

1.836.154,01

1.643.524,29

Política de Humanização no Sistema
Penitenciário para o Pleno Exercício da
Reinserção Social

76.671.197,70

113.546.339,24

95.848.495,54

Mato Grosso Equitativo e Inclusivo

58.841.865,43

29.819.276,85

15.722.584,00
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76-Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Objetivo Programa:

Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde
no Estado de Mato Grosso
Unidade Responsável: 21601 - Fundo Estadual de Saúde

Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde
Ampliação nas redes de saúde é necessária para
melhor atender aos usuários. Desta forma,
algumas atividades contribuíram com a
assistência de saúde à população.
 01 (um) estabelecimento de saúde, a sede
nova do Centro de Reabilitação Integral Dom
Aquino Correa - Cridac construída;
 A construção do Cridac ofereceu instalações
físicas compatíveis com as atividades
executadas pela unidade e com ampliou a
oferta de serviços de saúde a população.
Novo Cridac vai ser inaugurado ainda neste primeiro semestre.
Jota Passarinho
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77-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em
Saúde
Objetivo do Programa: Reduzir riscos, doenças e mortalidades no Estado de Mato Grosso
Unidade Responsável: 21601 - Fundo Estadual de Saúde
Os resultados empenhados apurados de 83,58% e de 87,08% mostraram o bom desempenho da
Unidade que ficou próximo do planejado inicialmente.

Entregas do Programa:
Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto
Botelho (CIAPS AB)
Priorizando a humanização do atendimento, o resgate da cidadania, a reinserção social e a inclusão
escolar dos moradores da casa, atendimentos foram realizados pelas Unidades, tendo impactos
positivos sobre o objetivo proposto.



A unidade atingiu 88,72% da meta física prevista. As metas apuradas pelas 06 unidades
contribuíram para o alcance da meta geral do CIAPS Adauto Botelho, na qual
viabilizaram a assistência psicossocial no Estado.
A Unidade I manteve o funcionamento dos 70 leitos instalados, com uma média anual
de ocupação de 57 pacientes internados/dia com realização de 81,43% da sua meta e
na Unidade III tiveram 24 pacientes internados no ano, atingindo 48% da sua meta de
atendimentos às pessoas com sofrimento psíquico grave que necessitam de cuidado,
intensivo em regime de internação;

CIAPS Adauto Botelho. Gcom-MT/Mayke Toscano






A Unidade Lar Doce Lar, também, manteve a assistência terapêutica aos 17 moradores
da casa, atingindo 100% da sua meta;
A Unidade CAPS AD atingiu 53,2% da meta prevista, com 9.583 procedimentos
realizados e a Unidade CAPSI, com 5.353 ações de atendimento realizados e registrou
uma média mensal 446 ações, ficando 48,67% acima da meta prevista inicialmente. Os
produtos entregues pela unidade foram:
70 leitos de internações disponibilizados;
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22 vagas disponibilizadas para atendimentos ambulatoriais às pessoas maiores de 18
(dezoito) anos, do sexo masculino que presumida ou comprovadamente
apresentavam transtorno mental que estavam em conflito com a lei e privadas de
liberdade;
50 leitos de internações disponibilizados às pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, do
sexo masculino, com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras
drogas que necessitavam de cuidado intensivo em regime de internação;
17 pessoas com múltiplas deficiências e transtornos mentais associados em regime de
moradia assistidas;
993 atendimentos à crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e
persistentes;
8.852 clientes atendidos, procedimentos às pessoas que fazem uso de álcool e outras
drogas, maiores de 18 anos de idade, ambos os sexos.

Atenção hospitalar complementar do SUS
A unidade atingiu 97,30% da meta física prevista. Dentre as entregas, temos:


119.266 internações hospitalares efetuadas, sendo 50.968 em hospitais no município
de Cuiabá, 2.328 no Hospital Municipal de Barra do Bugres, 2.724 pelo Hospital e
Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças, 6.431 pelo Hospital São Luiz de Cáceres,
3.568 pelo Hospital Municipal de Confresa, 978 pelo Hospital de Diamantino, 943 pelo
Hospital Municipal de Jaciara, 889 pelo Hospital Municipal de Juara, 4.033 pelo
Hospital Municipal de Juína, 2.160 pelo Hospital de Lucas do Rio Verde, 179 pelo
Hospital Municipal de Nortelândia, 2.856 pelo Hospital Municipal de Peixoto de
Azevedo, 3.194 pelo Hospital de Pontes e Lacerda, 4.352 pelos hospitais de Primavera
do Leste, 13.381 pelos hospitais de Rondonópolis, 534 pelo hospital de Rosário Oeste,
877 pelo Hospital de São Félix do Araguaia, 4.346 pelo Hospital Santo Antônio de
Sinop, 4.148 pelos hospitais de Tangará da Serra e 7.869 pelo Hospital e Pronto
Socorro de Várzea Grande.

As internações efetuadas demonstraram que os serviços foram mantidos nas unidades
hospitalares. Os repasses de recursos financeiros foram essenciais para manutenção e ampliação do
acesso da população aos serviços.
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Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)

O serviço prestado pelo SAMU foi
mantido em todos os seus espaços de
atendimento assistencial nos municípios de
Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos
Guimarães e Poconé, Central de Regulação
de Urgências, 03 Unidades de Suporte
Avançado (ALFA) e 07 Unidades de Suporte
Básico (BRAVO). Foram entregues os
produtos:
Equipes de saúde - Caravana da transformação em Cáceres.
Christiano Antonucci











01 (uma) base de atendimento em Cuiabá, a BRAVO 8 implantada;
417.668 ligações pelo número 192 atendidas, sendo 104.883 ocorrências atendidas
com encaminhamento de equipes; 70.258 ocorrências atendidas por meio de
orientações médicas via telefone; 146.189 ligações atendidas de trotes e 96.338
ligações de pedido de informações, enganos ou desistências de chamadas;
14 ambulâncias adquiridas, sendo 05 adquiridas pela SES e 9 doadas pelo Ministério
da Saúde;
90 servidores contratado por processo seletivo;
01 (um) sistema de rádio-comunicadores e aparelhos telefônicos do SAMU operando;
255 profissionais capacitados, sendo 230 para atendimento pré-hospitalar de urgência
do SAMU e de outras instituições parceiras como SEMOB, CIOPAER, CIAPS Adalto
Botelho e das unidades da rede de atenção as urgências (UPAS e Pronto Socorro de
Cuiabá e Várzea Grande) e 25 em curso de simulação realística para adulto,
emergências pediátricas e de multiplicador;
300 crianças e adolescentes atendidas pelo projeto de prevenção aos trotes
“Samuzinho” na Escola.

Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta
Complexidade - CERMAC





Foram previstos 137.964 procedimentos a serem realizados. Desses, houveram
81.058, o que corresponde 58,75% da meta proposta. Foram entregues os seguintes
produtos:
10.673 usuários atendidos, sendo 41.188 procedimentos no ambulatório do Centro de
Referência de Imunobiológicos Especiais-CRIE, 11.354 procedimentos da Unidade
Diagnóstica por Imagem-UDI, 2.056 procedimentos no ambulatório da pneumologia,
1.110 procedimentos no ambulatório da dermatologia, 24.654 procedimentos da
saúde do trabalhador (projeto humanização do Cermac);
696 procedimentos em capacitações, sendo 21 profissionais capacitados em
prevenção de incapacidade em hanseníase, autocuidado em diabetes, cirurgias de
prevenção e reabilitação física em hanseníase, profilaxia pré exposição
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IST/AIDS/Hepatites virais, especialização em angiorradiologia e cirurgia endovascular
e no sistema de regulação - SISREG III.
Atendimento das necessidades básicas para manutenção da assistência especializada
ofertada pela Unidade de Saúde, insumos médico-hospitalares, e medicamentos
foram fundamentais para manter o funcionamento dos serviços de referência estadual
de assistência em saúde nas especialidades do CERMAC.

Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para Pacientes
especiais - CEOPE
Dentre os 4.800 atendimentos previstos, 2.713 pacientes foram atendidos, o que representou
a realização de 7.925 procedimentos. A Unidade atingiu 56,5% da meta proposta e entregou os
seguintes produtos:
 01 (uma) unidade de saúde bucal em funcionamento;
 24 normas e protocolos clínicos atualizados.
A entrega destes produtos contribuiu para o alcance da meta, pois estabeleciam tarefas
relacionadas ao atendimento das necessidades básicas para manutenção da assistência especializada
em saúde bucal à PcD, como aquisições de serviços de manutenção de equipamentos, insumos
odontológicos e medicamentos, ações consideradas fundamentais para manter o funcionamento dos
serviços de referência estadual. Além disso, manutenção dos serviços da atenção domiciliar para PcD
permitiu o atendimento de 78 pacientes graves em atendimento domiciliar (home care).
Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)
Os processos de trabalho da Atenção Primária foram reorganizados para que a rede de
Atenção à saúde seja ordenada.
Houve a implantação de 13 equipes de atenção primária à saúde, importante para aumentar
capacidade de cobertura de serviços. Com Núcleos de Apoio à saúde da Família – NASF, Equipes de
Saúde da Família – eSF e Equipes de Saúde Bucal, sendo: 1 NASF Cáceres, 1 NASF Peixoto de Azevedo,
1 eSF e 1 eSB em Barra do Garças, 1 eSF e 1 eSB em Sapezal, 1 eSF em Canarana, 1 eSF em Diamantino,
1 eSF em Juína, 1 eSB em Campo Novo do Parecis, 1 eSB em Nova Maringá, 1 eSB em Porto Alegre do
Norte e 1 eSB em Juscimeira.






05 serviços pelo telesaúde foram ofertados;
34 pontos de telediagnóstico instalados nos municípios;
11.758 exames de telediagnósticos realizados;
01 (uma) oficina de rede de atenção à saúde (oficina mãe) sendo parte da planificação
da atenção à saúde, realizada com aproximadamente 200 participantes;
01 (uma) oficina do Programa Mais Médicos.

Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)
O LACEN realizou 78.623 análises laboratoriais, o que representou 100,8% da meta proposta.
Foram entregues os seguintes produtos:
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78.623 análises laboratoriais realizadas, para atender a demanda de amostras
enviadas pelas 16 Regionais de Saúde;
18 análises com controle de qualidade externo realizado, sendo 04 de tuberculose, 01
de HIV, 01 de hepatite B, 01 de hepatite C, 01 de medicamento e 10 de bacteriologia;
28 relatórios de supervisão da rede laboratorial elaborados, sendo 27 de serviços de
análises laboratoriais de interesse da vigilância epidemiológica da Rede de
Laboratórios de Saúde Pública-RELSP e 01 de serviços de análise de água para fins de
vigilância dos laboratórios públicos municipais;
02 relatórios de monitoramento de utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente
Laboratorial-GAL.

Consolidação da política estadual de transplantes no Estado
A Coordenadoria de Transplantes ultrapassou as metas prevista, em 12,66% e ajustada em
16,11%, que saiu de 403 para 454 pessoas atendidas. Foram entregues os produtos:






214 transplantes de córnea realizados;
10 captações de órgão e tecidos realizados, sendo 07 de córneas (Coração Parado-CP)
e 03 de Morte Encefálica-ME (múltiplos órgãos);
230 pacientes encaminhados para realização de transplantes, via Tratamento Fora do
Domicilio-TFD; Os transplantes de córneas e as captações realizadas no Estado foram
adequados, mas as captações não foram suficientes devido aos problemas estruturais
no Instituto Médico Legal, principal local de captações de tecido no
Estado. A maior parte dos transplantes de córneas realizados contou com a
disponibilização de tecidos de bancos de outros estados.

Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso
A ampliação dos produtos oferecidos a população foi em função do aumento de 7,4% na
produção de hemocomponentes. Com aumento de 6,0% na captação de doadores, e uma unidade
móvel de coleta. Em relação a hematologia, o acréscimo foi de 37,2% nas consultas hematológicas e
35,7% nos exames realizados. Outro indicador que mostrou o êxito foi o de bolsas coletadas/1000 hab,
que registrou 26,2 bolsas coletadas/1.000 hab em Cuiabá. Os produtos entregues na ação foram:
 25.095 doadores de sangue;
 94.370 bolsas de hemocomponentes
produzidas na Hemorrede Pública;
 750 consultas médicas de hematologia/mês
realizadas;
 15.300 transfusões realizadas;
 147 sangrias terapêuticas efetuadas.

Bombeiros realizam doação de sangue no Hemocentro. Augusto Pereira

A demanda foi atingida em 100%, tanto de bolsas de hemocomponentes distribuídos, quanto
de atendimentos médicos para pacientes hematológicos.
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Atenção hospitalar estadual do SUS
Os produtos foram adequados para o alcance do objetivo e demonstraram que os serviços
foram mantidos nas unidades hospitalares regionais. As unidades hospitalares entregaram os
seguintes produtos:

- Hospital Regional de Alta Floresta






5.444 internações hospitalares efetuadas, sendo 2.376 clínicas, 109 obstétricas, 725
cirurgias ortopédicas, 626 cirurgias gerais, 74 cirurgias neurológicas, 37 cirurgias
otorrinolaringologia, 26 cirurgias vasculares, 421 cirurgias ginecológicas, 8 cirurgias de
mamas, 357 partos normais e 685 cesarianas;
67.416 atendimentos ambulatoriais. Deste total, 55.520 no pronto atendimento e
11.896 foram realizadas no ambulatório, nas especialidades: 5.502 em ortopedia,
2.511 em cirurgia geral, 352 em vascular, 305 em urologia, 660 em neurologia, 1.136
em ginecologia, 1.430 em pediatria;
174.064 exames realizados, sendo 130.516 laboratoriais, 35.883 raios x; 3.752
ultrassonografias, 2.196 tomografias computadorizadas, 40 ressonâncias magnéticas,
301 endoscopias, 430 colonoscopias, 861 eletrocardiogramas, 71 ecocardiogramas, 14
testes ergométricos.

- Hospital Regional de Sinop




2.997 internações hospitalares efetuadas, sendo 1.130 clínica médica, 109 obstétricas, 725
cirurgias ortopédicas, 420 cirúrgicas, 148 clínicas pediátrica, 762 clínicas ortopédica, 437
hospitais dia, 87 UTI adulto;
13.164 atendimentos ambulatoriais. Deste total 6.418 no pronto atendimento e 6.746 foram
realizadas no ambulatório;

- Hospital Regional de Rondonópolis








6.232 internações hospitalares efetuadas, sendo 1.178 clínica médica, 1.418 clínica
cirúrgica, 335 clínicas pediátrica, 2.083 clínicas ortopédica, 869 hospitais dia e 349 em
UTI;
26.655 atendimentos ambulatoriais (consulta, retorno e procedimentos) realizados.
Deste total 10.500 no pronto atendimento e 16.155 foram realizadas no ambulatório,
nas especialidades: 7.433 em ortopedia, 1.241 em cirurgia geral, 177 em cirurgia
vascular, 1.179 em oftalmologia, 503 em proctologia, 55 em neurologia, 309 em
cardiologia, 148 em cirurgia pediátrica, 190 em anestesiologia, 432 bucomaxilo, 130
em psicologia e 4.358 procedimentos;
140.018 exames realizados. Deste total 115.901 exames de diagnóstico de pacientes
internados e 24.117 exames de diagnósticos ambulatoriais;
1.453 sessões de hemodiálise realizadas;
58.615 atendimentos multiprofissionais, sendo 23.736 em fisioterapia, 28.379 em
serviço social e 6.500 em psicologia;
8.882 atendimentos em hemoterapia.

- Hospital Metropolitano de Várzea Grande


3.090 internações hospitalares efetuadas;
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3.297 cirurgias realizadas;
28.581 atendimentos ambulatoriais realizados, sendo 11.120 em ortopedia, 2.314 em
cardiologia, 1.861 em cirurgia geral, 1.677 em cirurgia bariátrica, 950 em
endocrinologia, 190 em mastologia, 57 em neurocirurgia, 50 em psiquiatria, 39 em
clínica geral, 27 em nutrologia, 01 em infectologia, 3.829 de enfermagem, 3.259 de
psicologia, 2.427 de nutrição e 730 de fisioterapia;
125.725 exames de apoio diagnóstico realizados. Deste total 100.380 em laboratório
clínico, 20.701 de radiologia, 1.242 tomografias, 212 ultrassonografias, 2.597
endoscopias e 593 colonoscopias;

- Hospital Regional de Sorriso






7.471 internações hospitalares efetuadas;
32.064 atendimentos ambulatoriais (consulta, retorno e procedimentos) realizados.
Deste total 20.230 no pronto atendimento e 11.834 foram realizadas no ambulatório,
sendo nas principais especialidades: 3.898 em ortopedia, 4.963 em cirurgia geral, 319
em cirurgia vascular, 193 em neurologia, 1.232 em cardiologia, 444 bucomaxilo, 238
clínicas médica e infectologia e 6.968 ginecologia e obstetrícia;
185.481 exames realizados. Deste total 75.217 exames de diagnóstico de pacientes
internados e 20.546 exames eletivos e 89.78 exames de urgência e emergência;
6.687 atendimentos da Unidade de Coleta e Transfusão-UCT, sendo 3.726 coletas e
2.961 transfusões.

Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde
Os produtos entregues pela Vigilância em Saúde foram adequados para o alcance da melhoria
no sistema de vigilância em saúde. O abastecimento dos municípios com insumos e imunobiológicos
proporcionou condições para imunização e o alcance das coberturas vacinais no Estado.
Também, o controle do Aedes aegypti viabilizou o controle do vetor impactando positivamente
contribuindo para redução do risco de adoecimento da população por doenças imunopreviníveis e as
transmitidas pelo Aedes aegypti. Os planos estaduais e os municipais de contingência para
enfrentamento de dengue, zika e chikungunya facilitaram a organização dos serviços necessários e
oportunos em situação de emergência (surto ou epidemia).
As inspeções sanitárias favoreceram o alcance do objetivo na medida em que proporcionou
melhorias na qualidade dos produtos e serviços ofertados à população, destacou-se que 548 inspeções
sanitárias realizadas.
Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência
Os produtos e serviços fornecidos atingiram um resultado satisfatório à sociedade. Realizouse 45.122 procedimentos do total de 50.358 previstos.
 641 órteses, próteses ortopédicas e meios auxiliares de locomoção, adaptação e
manutenção concedidos;


457 consultas otorrinolaringológicas realizadas;



528 atendimentos multiprofissionais e reabilitação intelectual e espectro autista
realizados;
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2.112 atendimentos especializados em reabilitação física, entre outros realizados.

Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica
Com os produtos entregues foi possível apurar a realização da meta 87,8%. Baseado neste
percentual observou-se que o resultado esperado desta ação foi alcançado. Dentre as distribuições,
destacam-se:
 28.273.55 de itens de insumos farmacêuticos distribuídos, sendo 225 para
estabelecimentos de saúde, nos 141 municípios, nos 21 Serviços de Atendimento
Especializado-SAE, nos 16 escritórios regionais de saúde, nas 12 clinicas especializadas,
nos 34 hospitais e maternidades, 01 na farmácia especializada;
 21.872 pacientes atendidos com medicamentos, tendo dispensado 5.503.130 de itens
de insumos farmacêuticos, sendo 21.511 do componente especializados e 361 de
demandas judiciais. Destes, 10.322 pacientes eram da região Baixada Cuiabana e
foram atendidos na farmácia estadual e 11.189 do interior do Estado. Além destes,
foram atendidos 361 pacientes por demandas judiciais, na maior parte medicamentos.
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78 - Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Objetivo do Programa: Melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população
Unidade Responsável: 21601 - Fundo Estadual de Saúde
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Na Escola de Saúde Pública-ESP observou-se que com 6.112 pessoas qualificadas a meta física
foi atingida superando as metas prevista e ajustada em 244,48%. Assim, como melhor capacidade
técnica, pedagógica e de gestão dos trabalhadores, gestores e dos agentes sociais do SUS no Estado
foi possível entregar produtos de grande valia:


6.197 certificados expedidos pela ESP abrangendo trabalhadores da saúde nos 141
municípios. Destacando as certificações dos trabalhadores qualificados em 313 cursos
de formação iniciação continuada todos em saúde mental; 476 em saúde da família,
43 em especialização em saúde pública e odontologia para pacientes especiais, 19 em
metodologias ativas, 12 em organização da rede de cuidados à pessoa com deficiência
e 10 participações em seminários e congressos; 24 em curso de extensão em
psicologia; 475 no I Encontro Estadual de Agente Comunitário de Saúde e Agente de
Combate à Endemias do estado; 110 na modalidade educação à distância, 64 em
comunicação de acidentes e agravos à saúde do servidor, 16 em capacitação
pedagógica dos profissionais do Hemocentro e 30 em curso semi-presencial em
capacitação pedagógica de profissional em docência na ESP.

Capacitação dos agentes de saúde para a Caravana.
GCOM/ Haillyn Heiviny





Considerou-se ainda aqueles trabalhadores que estavam aptos a receber certificações,
sendo 401 trabalhadores qualificados em 88 ursos técnicos em radiologia,
hemoterapia, vigilância em saúde e analises clinicas;
8.498 trabalhadores qualificados na modalidade educação à distância em parceria com
a Secretaria de Estado de Educação;
78 Projeto pedagógico de curso aprovado pela Escola de Saúde Pública-ESP;
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01 plano estadual de educação permanente em saúde formulado.

Programa 284 – Fortalecimento do Esporte e Lazer
Objetivo do Programa: Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no Estado
de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito
Unidade Responsável: 14.601 – Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato
Grosso
Quadro de Indicadores
Indicador

Número de atendimentos com
ações de esporte e lazer

Unidade
de
Medida
Unidade

Valor
previsto
para o
exercício
150.000

Valor
apurado no
exercício
369.074

Data de
Apuração

28/12/2018

Fonte de
Apuração

Secretaria de
Estado de
Educação,
Esporte e Lazer

A meta física para 2018 foi superada apesar dos problemas financeiros. A estratégia para esse
resultado foi a realização de parcerias com entidades governamentais e privadas para atendimento de
eventos de baixos custos e também disponibilizando o espaço físico da Arena Pantanal, o Ginásio
Aecim Tocantins e a Piscina Olímpica.

Entregas do programa:
O programa apresentou dificuldades de execução orçamentária e financeira, o que impactou
no desenvolvimento das ações. Contudo, ainda foram atendidas aproximadamente 369 mil pessoas
nas áreas do esporte e lazer. Os principais destaques foram:
Apoio no financiamento de eventos esportivos que repassou R$ 1,7 milhão a entidades
governamentais e não governamentais. Os principais eventos financiados foram:
 Projeto “192 horas teóricas e práticas na modalidade karatê do tradicional" realizado pela
associação Benedita providencia no município de Cuiabá;
 Copa Pixote, Motocross e Bicecross no Município de Cláudia;
 Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu de 2018;
 Corrida das Torres no Município de Cuiabá;
 Copa Regional Médio Norte de Futebol Society de Tangará da Serra;
 Copa Brasil de Tênis de Mesa no Município de Cuiabá;
 Liga Estadual de Motocross, etapa Juína;
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Campeonato Armador de Futebol (Peladão) no Município de Cuiabá;

Campeonato peladão 2018/ Christiano Antonucci

A Secretaria Estadual de Esporte e Lazer ainda promoveu importantes ações que atenderam a
população. Algumas delas foram:










Projeto Esporte na Escola que atendeu 23 Municípios e 138 escolas. Neste projeto 4.582
alunos foram incentivados a prática de 14 modalidades de esporte;
Jogos Escolares da Juventude que contou com a participação 2.482 pessoas em 118
municípios, e ofertou as modalidades: Atletismo, Badminton, GRD, Judô, Luta Olímpica,
Natação, Xadrez, Basquete Feminino e Masculino, Handebol Feminino e Masculino, Futsal
Feminino e Masculino Feminino e Masculino, Voleibol Feminino e Masculino e Tênis de mesa.
Na Arena pantanal foram ofertados eventos como: festival da criança com 900 participantes;
Dia D da conscientização sobre a questão das pessoas com deficiências com 350 participantes
e o curso de libras para os servidores da Arena/Sael com 60 participantes.
Participação de 38 pessoas na Paraolimpíadas 2018 (Jogos de basquete para Cadeirantes).
Lançamento do livro de Idoso, realizado no auditório da OAB que contou com a participação
de 400 pessoas.
Implantação e modernização de infraestrutura esportiva no Município de Paranaíta;
Construção de Campo de Futebol em Santa Rita do Trivelato.

Alunos na Arena Pantanal/ GCOM-MT Rodolfo Perdigão
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Programa 403 – Economia Criativa
Objetivo do Programa:

Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da
Economia Criativa no território mato-grossense.

Unidade Responsável:

23101-Secretaria de Estado de Cultura

Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade
Valor
de medida previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Percentual de
trabalhadores formais nas
ocupações criativas

Percentual

1,66

1,72

28/01/2019

Taxa de crescimento da
renda dos trabalhadores
criativos

Percentual

18,50

19,20

28/01/2019

Percentual dos
empreendimentos
criativos

Percentual

1,92

1,97

28/01/2019

Fonte de
apuração
CAGED /
Ministério do
Trabalho e
Emprego
CAGED /
Ministério do
Trabalho e
Emprego
RAIS / Ministério
do Trabalho e
Emprego

O percentual de empreendimentos criativos frente ao total de empreendimentos formais
cresceu de forma substancial desde a última apuração. Vale ainda ressaltar que a maioria dos
empregos gerados dentro da economia criativa são informais, desta forma, podemos concluir que o
crescimento deste mercado tem sido ainda maior do que revela a apuração do indicador.
Houve crescimento tanto da renda dos trabalhadores criativos quanto do percentual de trabalhadores
formais no mercado de trabalho.

Entregas do Programa:
Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa
A contribuição foi de maneira satisfatória para o desenvolvimento da economia criativa no
estado, tendo em vista que no decorrer do ano tanto a participação/realização de eventos e feiras,
como o cadastramento de artesãos nos municípios, fomentaram a economia municipal e estadual.
Principais realizações foram:
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 Feira de artesanato Praça Alencastro
(Cuiabá-MT);
 Feira de artesanato Praça da
República (Cuiabá-MT);
 Evento dia do Artesão (Cine Teatro
Cuiabá);

Artesanato de Mato Grosso na maior feira da América Latina,
a Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte)/ Sedec-MT



























Apresentação sobre artesanato mato-grossense (CEFET-CBÁ);
Evento Economia Criativa - Prefeitura de Cuiabá (Cuiabá-MT);
Economia Criativa na estrada Campo Novo do Parecis;
Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães;
FENEART (Olinda-PE);
Feira de Artesanato Praça Popular (Cuiabá-MT);
10º Salão do Artesanato (Brasília-DF)
Salão do Artesanato (São Paulo);
29ª Feira Nacional de Artesanato (Belo Horizonte -MG)
Mobilização de Cadastramento de Artesão Diamantino-MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Sinop-MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Sorriso-MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Rondonópolis-MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Campo Novo dos Parecis -MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Terra Nova do Norte-MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Peixoto de Azevedo -MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Matupá -MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão São José do Rio Claro-MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Jaciara-MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Cáceres -MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Tangará da Serra-MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Juína-MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Juara-MT;
Mobilização de Cadastramento de Artesão Campos de Júlio-MT.

45

Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Programa 404 – Fortalecimento da Política Cultural
Objetivo do Programa: Ampliar a democratização cultural da população do estado de
Mato Grosso.
Unidade Responsável: 23101-Secretaria de Estado de Cultura
Quadro de Indicadores:
Indicador

Percentual do valor gasto
em editais setoriais em
relação à receita total da
SEC
Número de municípios do
Estado adesos ao Sistema
Nacional de Cultura

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentual

25,00

0,00

28/01/2019

SECEL

Unidade

100,00

31,00

28/01/2019

IBGE/Ministério
da
Cultura/SECEL

Média de habitantes por
equipamento cultural

Unidade

214.957,00

379.703,00

28/01/2019

SECEL / IBGE

Média de ações artísticoculturais realizadas por
região de Planejamento

Unidade

27,50

140,00

Percentual de projetos
artístico-culturais
aprovados

Percentual

35,00

0,00

20
28/01/2019
28/01/2019

SECEL

SECEL

As ações culturais por região de cultura tiveram valor considerado acima do esperado, tanto
pelo fluxo de emendas parlamentares para a cultura este ano foi intenso (145 ações), quanto em
função da grande atividade dos pontos de cultura no interior do estado (mais de 700 ações).
Diversas ações de integração da sociedade e incentivo à cultura literária ocorreram. As
Políticas de cultura foram desenvolvidas ao longo do ano, principalmente no que tange a articulação
da comunidade cultural, através de eventos e conferências, além de acompanhamento das ações
culturais desenvolvidas em todo o estado.
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Entregas do Programa:
Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas

Foi implantada uma biblioteca itinerante.
Também foi impulsionada a cultura literária em Mato
Grosso de diversas outras formas, tais como: Realização
do 2º fórum estadual de bibliotecas; realização de
fiscalização, treinamentos, cursos e capacitações em
diversas unidades do sistema estadual de bibliotecas;
atividades literárias e lúdicas com todas as classes de
cidadão usuário do sistema em praticamente todas as
bibliotecas municipais integrantes do sistema, inclusive
na bibliotecas de referência Estevão de Mendonça em
Cuiabá; além da participação da equipe em eventos fora
do estado, tais como o Fórum Nacional de Bibliotecas
Públicas e Encontro Nacional do Programa Conecta
Bibliotecas.
II FÓRUM DE BIBLIOTECAS DO MATO GROSSO/
http://crb1.org.br
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Programa 408-SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo – MT
Objetivo do Programa: Elevar a qualidade do sistema de atendimento do socioeducativo.
Unidade Responsável: 18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
Quadro de Indicadores:
Indicador

Taxa de reincidência de
entradas de adolescentes
que cumprem medida
socioeducativa de
internação
Taxa de qualificação
básica dos servidores do
socioeducativo

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Percentual

Valor
apurado
no
exercício
18,79

71,87

Percentual

Data de
apuração

31/12/2018

31/12/2018

Fonte de
apuração

SEJUDHSIPIA/SINASE

Registro
Administrativo



A taxa de reincidência de entradas de adolescentes foi de: 18,79 adolescentes. Os dados foram
feitos através do relatório 154 do SIPIA/SINASE, com base nas informações de janeiro de 2016
até dezembro de 2018. O número de entradas de adolescentes nas Internações foi de 550 e o
número de adolescentes foi de 463 adolescentes. A metodologia de cálculo utilizada é a do
PPA: número de entradas de adolescentes em medidas de internação nos últimos três anos (/)
dividido pelo número de adolescentes inseridos em medida de internação nos últimos três
anos, sendo que do resultado será (-) subtraído 1 e (X) multiplicado por (100) cem.



Considerando o índice de qualificação previsto para o exercício de 2018, tivemos o
desempenho de 71,87 (setenta e um e oitenta e sete por cento) no que se refere a qualificação
de 448 horas, todavia a Gerência de Socioeducação capacitou aos servidores do Sistema
Socioeducativo do Mato Grosso no ano 2018, 391 servidores no total de 448 horas, tivemos
um bom desempenho com resultado eficiente para elevar a qualidade do Sistema
Socioeducativo, na capacitação e qualificação dos servidores e garantir a continuidade dos
serviços com eficiência na realização de tarefas com a finalidade de proporcionar o melhor
atendimento, como princípio servir e atender as necessidades da sociedade. Para assegurar a
eficiência dos serviços públicos, é preciso promover o desenvolvimento profissional dos
servidores mediante programas de capacitação e avaliação permanente, para proporcionar
um serviço público de qualidade a população.
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Entregas do Programa:


O objetivo do programa é elevar a qualidade do Sistema Socioeducativo. Contudo, a obtenção
do resultado total pretendido não fora possível, ante a inviabilidade orçamentaria para custear
todas as ações propostas. Desta forma, a Gestão buscou contribuir para o alcance do objetivo,
realizando cursos, palestras, oficinas e projetos a fim de preparar os adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa para o mercado de trabalho e o convívio social. Além
disso, 391 servidores foram capacitados, contudo, tais fatores não foram suficientes para
garantir o objetivo total esperado do programa, que era elevação da qualidade do Sistema
Socioeducativo, antes o mesmo ainda se encontra.
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Programa 409-Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Objetivo do Programa: Enfrentar as violências e violações aos direitos humanos dos grupos
e pessoas vulneráveis, implementando o sistema estadual de direitos
humanos na perspectiva da promoção da dignidade e consolidação
de direitos.
Unidade Responsável: 18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade
de medida

Valor
previsto
para o
exercício

Percentual de Conselhos
com Planos de Políticas de
Direitos
Percentual
Humanos encaminhados
para publicação
Taxa de Absenteísmo por
Adoecimento de Atividade Percentual
Laboral
Percentual de servidores
da SEJUDH capacitados Percentual
em Direitos Humanos
Taxa de redução da
judicialização
de
Percentual
internação relacionadas
ao uso de SPA

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

80,00

30/12/2018

SEJUDH

4,31

31/12/2018

0,00

30/12/2018

0,47

30/12/2018

SEGES/SEJUDH

SEJUDH

Registro
Administrativo

As metas planejadas para 2018 não foram cumpridas totalmente devido aos cortes orçamentários,
ainda assim conseguimos executar muitas ações em parcerias sem custos mantendo o objetivo
principal de fortalecer as políticas públicas de Direitos Humanos.


Taxa de judicialização de internação relacionadas ao uso de Substâncias Psicoativas (Número
de determinações judiciais para internação relacionadas ao uso SPA no ano) / (Total de
atendimentos pelo Estado no ano))-((Número de determinações judiciais para internação
relacionadas ao uso SPA no ano anterior)/(Total de atendimentos pelo Estado no ano
anterior))) x 100 ((19 / 285) - (23 / 354)) x 100 = 0,17. A diminuição de judicialização para
internação relacionadas ao uso de SPA foi confirmada passando de 23 para 19 casos, essa
menor judicialização sugere uma melhoria na ampliação dos atendimentos nos Serviços
Públicos de saúde ambulatoriais de referência a SPA e o fortalecimento da Política de Saúde
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Mental no Estado, principalmente um fortalecimento das políticas sobre álcool e outras
drogas.
fonte: Coordenadoria Técnica CIAPS Adauto Botelho



Não houve investimentos na área de Capacitação de Servidores em DH, devido redução de
orçamento em 2018: Formula: Servidores Capacitados em DH/ Servidores da SEJUDH x 100.



Foi mantido o percentual de Conselhos de DH com Planos Estaduais, sendo Conselhos com
Plano Estadual 4 /Numero de Conselhos 5/ x 100 = 80%.
Taxa de Absenteísmo por Adoecimento de Atividade Laboral: Fórmula: (Número de horas não
trabalhadas por Adoecimento de atividade laboral no ano / Número de servidores da SEJUDH
x Número de horas ano) X 100 ((1.463.304/(3.879x8.760))x100 = 4,31% Cabe esclarecer que
não consta na apuração, atestados médicos inferiores a 03 (três) dias, já que esses não são
registrados no Sistema Estadual de Administração de Pessoas - SEAP. Contudo, o índice
demonstra um elevado número de servidores se afastando por motivo de doenças, o que pode
ser justificado pelo perfil de atividade desempenhadas pelos profissionais do Sistema
Penitenciário e Sistema Socioeducativo, o que em conjunto com as condições de trabalho leva
ao adoecimento.



Fonte: Seap extraído em 31.01.2019 referente a 2018 e NG39.

Entregas do Programa:


O Programa foi executado em suas diversas Ações, as estruturas dos Conselhos, Secretaria
Executiva dos Conselhos, Centros de Referência em DH, Superintendências de Igualdade Racial
e de Políticas para Mulheres e Ações do Gabinete foram mantidas com adequado
funcionamento à população, apenas os Programas de Defesa de Direitos Humanos foram
demandados, mas não implementados porque dependem de Convênio Federal que em 2018
foram considerados inviáveis.
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Programa 410-Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno
Exercício da Reinserção Social
Objetivo do Programa: Promover a humanização no Sistema Penitenciário em prol
da reinserção social.
Unidade Responsável:
18118101 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade
de
medida

Percentual
de
recuperandos em cursos
profissionalizantes
no
ano
Proporção
de
recuperandos com a
relação Recuperando por
Agente (R/A) adequada
Percentual
de
intermediação de mão de
obra para o trabalho
formal realizado pela
FUNAC
Taxa de cobertura de
Equipe de Saúde no
Sistema Penitenciário do
estado de Mato Grosso

Percentual

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado
no
exercício

Data de
apuração

15,72

14/12/2018

Percentual

Fonte de
apuração

Relatórios
produzidos pela
FUNAC
Mapa populacional
penitenciário e
Lotacionograma

25,80

27/12/2018

7,65

14/12/2018

FUNAC

31,03

27/12/2018

SEJUDH/Ger.de
Saúde/Ger.de Int

Percentual

Percentual

O número de Recuperandos que estão realizando ou realizaram curso profissionalizante no ano de
2018 foi de 1.784 (mil setecentos e oitenta e quatro), sendo que o número total de recuperandos
(14/12 -dezembro) era de 11.717 (onze mil setecentos e dezessete), com estes dado o percentual de
recuperandos em cursos profissionalizantes (1.784 / 11.717 x 100) = 15,22 Quanto ao indicador
Proporção de recuperandos com a relação Recuperando por Agente (R/A) adequada (Somatório de
recuperandos internados nas unidades com a relação R/A de cada unidade menor ou igual a 5)/(Total
de recuperandos no sistema prisional) x 100, temos os seguintes dados: (2.978/11.544)x100= 25,80%
Para o número de intermediação de mão de obra para trabalho formal realizada pela FUNAC,
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totalizaram 897 termos de cooperação, em relação ao número total de recuperandos em 14/DEZ/18
de 11.717 (onze mil setecentos e dezessete) recuperandos, temos com estes dados o percentual de
recuperandos em cursos profissionalizantes (897 / 11.717 x 100)= 07,65. As equipes de saúde
implantadas no Sistema Penitenciário, totalizaram em 11 (onze) com um déficit de 29 (vinte e nove).
Assim, será envidado esforços para que haja uma contratação de profissionais de saúde e ampliar o
atendimento aos recuperandos.

Entregas do Programa:


O Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso conta com 55 unidades prisionais,
custodiando atualmente um pouco mais 11.602 recuperandos, num déficit de 5.489 vagas
(fonte: SAAP/DIPEN/Estatística). A partir dos dados apresentados constata-se que o valor
empenhado foi aquém das necessidades do Sistema Penitenciário, uma vez que só o valor da
alimentação fornecida aos reclusos e servidores retém grande percentual do orçamento
destinado à manutenção do Sistema Penitenciário. Fora descontingenciado pelo Governo
Federal recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) à todas as unidades da
federação para investimentos e melhorias no Sistema Penitenciário, em contrapartida os
contingenciamentos e remanejamento de dotação orçamentária deram origem ao déficit de
capacidade de planejamento das ações do Programa em questão.



No que tange a saúde no Sistema Penitenciário, foram realizados 97.630 atendimentos de
saúde à população privada de liberdade que compreende consulta médica, atendimento
odontológico, consulta e procedimentos de enfermagem, atendimento psicológico,
atendimento do serviço social, atendimento farmacêutico e atendimento nutricionista, sendo
que 94.701 atendimentos foram realizados intramuro e 2.929 atendimentos foram realizados
extramuro. Além disso, algumas ações realizadas foram possíveis devido a articulação com
outros entes.



No que tange a Escola Penitenciária, em 2018 foram capacitados 2.047 servidores. Das
formações não previstas e realizadas só foi possível executar porque contamos com a parceria
de órgãos como o BOPE, Corpo de Bombeiros Militar, formações de baixo custo, entre outros.
Contamos, ainda, com a Formação Inicial de 200 (duzentos) servidores, realização do 3º COPE
(Curso de Operações Penitenciárias Especializadas) e 1ª CIR (Curso de Intervenção Rápida em
Recinto Carcerário).
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Programa 412 – Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Objetivo do Programa: Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso
Unidade Responsável:
22122101 -Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade
de
medida

Percentual de
trabalhadores inseridos
no mercado de trabalho
pelo SINE
Percentual de
atendimentos efetivos
pelo Ganha Tempo
Intermediação de mão-deobra
Percentual de pessoas
qualificadas que se
tornaram
empreendedoras

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentual

40,00

56,00

31/12/2018

Relatório
Interno
(CAGED/MTE)

Percentual

75,00

78,00

31/12/2018

Relatório
Interno

98.617,00

85.266,00

5,00

0,00

Unidade

Percentual

31/12/2018
31/12/2018

Setas
Relatório
Interno

Coordenação da política de proteção social de governo e fortalecer, em âmbito estadual, onde
se soçobra em territórios que representam 80% do estado em estagnação econômica e quase
subsistentes de uma matriz econômica incapaz de gerar excedentes são principais resultados
alcançados na redução de vulnerabilidade e riscos em Mato Grosso.

Entregas do Programa:
Inclusão social para a cidadania
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Ações Integradas de Cidadania/Caravana da Transformação: Conjunto de atividades em
parceria com diversos entes governamentais e não governamentais com o objetivo de levar às
comunidades de alta vulnerabilidade social do Estado o acesso à documentação básica e serviços.

Ações Integradas de Cidadania/Caravana da Transformação com 55.338
Atendimentos, como:
a) Emissão de 2ª via da Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito;
b) 1ª e 2ª via de Carteira de Trabalho;
c) Emissão de Hipossuficiência para retirada de 2ª via da Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito;
d) Solicitação de CPF - cadastro de pessoa física;
e) Palestras educativas sobre o Trânsito e Direitos de Cidadania/DETRAN;
f) Triagem dos atendimentos para evitar filas desnecessárias;
g) Palestras de educação para o consumo pelo PROCON;
h) Fotografia 3x4 para emissão de documentos;
i) Fotocópias;
j) Plastificação de documentos.

Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao
Cidadão
Realização de 679.275 atendimentos em
2018 nas unidades do Ganha Tempo. As Unidades
do Ganha Tempo atendidas foram: Cuiabá (CPA e
Ipiranga), Várzea Grande (Cristo Rei) e nos
municípios de Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças
e Cáceres.

Reforma Ganha tempo da Ipiranga. Christiano Antionucci

Realizada no modelo Parceria Público-Privada (PPP), as unidades têm o objetivo de oferecer
atendimento de qualidade, em um ambiente seguro e confortável para a população do estado,
garantindo a qualidade dos serviços.
Os serviços são avaliados pelo próprio cidadão, em outubro, as unidades receberam aprovação
entre 83% e 96%.

Implantação e execução do projeto PRO-FAMÍLIA
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Programas sociais de MT são referência nacional - Mayke Toscano/José Medeiros.
O Pro-Família foi aderido por 140 municípios e foram beneficiadas mais de 22.810 famílias do
perfil Bolsa Família. Abrangeu todos os municípios do Estado de Mato Grosso e teve por
finalidade reduzir as desigualdades sociais, mediante ações de promoção da cidadania, bem
como inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de situações
de pobreza e risco social.

Ampliação da Rede de Atendimento SINE
Ocorreu um aumento de atendimentos nos SINES. Atendendo a 120% (regular). O aumento se
justifica devido à crise econômica nacional e estadual.

O SINE realizou 262.000 atendimentos,
sendo as principais buscas: Vagas
Oferecidas - 17.593; Encaminhamentos
Realizados - 45.346; Pessoas Atendidas e
colocadas - 10.186.

Candidato à vaga de emprego no Sine. Jana Pessoa-Setas



Houve manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente/CEDCA e
suas atividades, bem como a Escola do Conselho e assessoria aos 141 municípios prestando
serviços aos conselhos municipais dos direitos das crianças e adolescentes e conselheiros
tutelares
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Realização de palestras na IV Conferência Municipal dos direitos da Criança e do adolescente;
Lançamento da Campanha contra a exploração sexual infantil em Sorriso;



Realização do Seminário de Fortalecimento da Convivência Familiar e Comunitária: Práticas
Adotivas; Realização do Seminário de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de MT.
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Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão

Diretrizes:
 Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.
 Reduzir o analfabetismo.
 Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica.


Quadro Consolidado dos Programas do Eixo:
Eixo Estruturante / Programa

Educar para Transformar e Emancipar o
Cidadão
Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de
Inovação
Desenvolvimento da Educação Profissional e
Superior
Fortalecimento do Ensino Superior no estado de
Mato Grosso
Pró-escola - Educando para Transformar

Orçamento
Previsto na
LOA

Orçamento
Autorizado

674.318.270,98 561.449.915,17

Empenhado

371.806.505,21

33.144.409,15

37.500.837,23

13.766.565,47

15.919.588,61

61.166.485,89

40.267.800,88

32.181.921,93

37.691.101,37

18.581.090,51

593.072.351,29

425.091.490,68

299.191.048,35
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Programa 339 – Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação
Objetivo do Programa: Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e
de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de
fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de
recursos humanos, popularização da ciência, apoio a parques
tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos,
projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador,
articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente
em áreas priorizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas
a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia
e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de
Mato Grosso
Unidade Responsável: 26101 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Quadro de Indicadores

Indicador

Percentual de grupos de
pesquisa que se relacionam
com empresas
Número de projetos articulados

Percentual de projetos de
pesquisa financiados alinhados
às áreas priorizadas pela agenda
estrat. de C,Te I por ano.
Número de projetos de
pesquisas financiados pela
FAPEMAT

Unidade de
Medida

Valor
previsto
para o
exercício

Percentual

11,00

-

-

CNPq

Unidade

0

-

-

Secitec

Percentual

30

-

-

FAPEMAT

Unidade

900

-

-

FAPEMAT
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Número de produção
tecnológica de mestres e
doutores por ano
Profissionais qualificados

Unidade

0

-

-

MCTI

Unidade

0

-

-

CEPROTEC

Entregas do Programa:
Análise referente as ações da SECITEC: O Programa 339 atingiu o objetivo em
aproximadamente 75%, contribuindo para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de
inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa
científica, popularização da ciência, implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, projetos e
incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de
C,T&I, especialmente em áreas priorizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e
desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o
desenvolvimento de Mato Grosso. Com base nos resultados do PPD e COFD, informamos que os
valores iniciais previstos na LOA não contemplam os créditos de convênios de ingresso de recursos de
anos anteriores, sendo esses créditos suplementados após o fechamento do balanço e
consequentemente a apuração do superávit. A suplementação é realizada tendo como base o saldo
financeiro da conta, desconsiderando o cronograma de execução física (em quantos anos esses
créditos serão executados) o que compromete uma avaliação efetiva do planejamento e programação
da ação 3227, tendo em vista que executamos convênios de valores consideráveis: I) Convênio: Centro
Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis" - vigência 2008/2020 e II) - Convênio MCTI MT
Ciências - Vigência 2012/2019. Dos valores suplementados aproximadamente 2 milhões referem-se ao
convênio descrito no item I e aproximadamente 600 mil ao convênio do item II. Ressalta-se ainda que
houve contingenciamento do orçamento.

Estímulo ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação no Estado de Mato
Grosso
Diversas iniciativas foram realizadas para estimular o desenvolvimento científico, tecnológico
e de inovação no Estado, entre outras:
Apoio à inovação em Mato Grosso, apoio ao
empreendedorismo inovador, apoio a iniciativas e projetos de CT&I. Entre elas, em 2018 foras abertas
as inscrições para a 1ª turma do Mestrado PROFINIT -Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual
e Transferência de Tecnologia em Mato Grosso, sediado pela UFMT e participação do IFMT e UNEMAT,
em Cuiabá.
Já o programa Circuito Jovem Empreendedor realizou 45 edições em escolas públicas de Mato
Grosso, para estimular o comportamento empreendedor juvenil e ampliar as possibilidades de
escolha, crescimento pessoal, econômico e social desse público. Em 2018, o programa atendeu a um
público de 23.075 entre alunos e professores. Houve ainda a participação nas 3 edições da Caravana
da Transformação, levando exposições, palestras e oficinas.
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Estudantes participam de projeto Circuito Empreendedor/Seciteci

O Circuito Itinerante da Ciência de Mato Grosso (MT Ciências) proporcionou, através da sua
unidade móvel, a exposição de experimentos científicos que contribuíram para a popularização da
ciência e o estímulo à cultura científica. O MT Ciência de MT percorreu 10 municípios, sendo 9 em MT
e 01 em SP, atendendo cerca de 38 mil visitantes entre alunos e professores.

Implantação do Parque Tecnológico do Estado
A grande iniciativa a ser empreendida na área de desenvolvimento científico e tecnológico é
o Parque Tecnológico é um empreendimento criado e gerido com o objetivo de promover pesquisa e
inovação na área tecnológica e de estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades
e empresas.
Esse parque é um importante mecanismo no processo de inovação tecnológica, em especial
por ter a capacidade de promover o desenvolvimento de empresas a partir de ideias e tecnologias
geradas em instituições de ensino e pesquisa, mas com a parceria de executivos e empresários.
A implantação do Parque Tecnológico envolve muitas outras ações e tarefas, além do prédio
físico (Centro de Inovação). Sendo assim, foi instalado o embrião do Centro de Inovação no 3º andar
do setor Oeste da Arena Pantanal e foram realizadas as seguintes ações em 2018: Prospectadas
instituições, empresas e empreendedores inovadores, para apoio das ações do Parque: FECOMÉRCIO,
FIEMT, FAMATO, CIPEM, SEBRAE, UFMT através do EIT e do IL (Instituto de Linguagem), UNIVAG,
UNEMAT, NET, QBRAND, Weeke Sistemas, Chili Beans, CVC Viagens, Rede Brasileira de Cidades
Inteligentes e Humanas.
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Programa 345 – Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
Objetivo do Programa: Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação
profissional
e superior, com vistas à elevação da capacidade
científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato
Grosso.
Unidade Responsável: 26101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade de
Medida

Valor
previsto
para o
exercício

Percentual

80

90

30/12/201
8

INEP SECITECI

Percentual de professores
efetivos nas ETE's em relação ao
ideal.

Unidade

70

26,66

30/12/201
8

SECITECI

Número de matrículas em
cursos de educação profissional
à distância ou semipresenciais
ao ano.

Unidade

6.000

3.066

30/12/201
8

SECITECI

Número de matrículas em
cursos de educação profissional
presencial por ano.

Unidade

6.000

0,00

-

SECITECI

Profissionais qualificados

Unidade

0,00

0,00

-

CEPROTEC

Percentual de instituições do
S.E.E.S. avaliadas com atrib. de
conceitos parametrizados com
INEP .

Valor
Data de Fonte de
apurado no Apuração Apuração
exercício

Indicador 1 - Apesar do contingenciamento e da anulação de orçamento por parte do Governo do
Estado, tornou-se possível o cumprimento de parte da meta prevista. A avaliação de Cursos e sua
respectiva regulação nas Instituições de Ensino Superior foi possível com o auxílio das respectivas
instituições.
Indicador 2 - Apesar da realização do Concurso Público em 2018, o percentual continua igual ao de
2017, tendo em vista que não foi autorizada a convocação dos aprovados.
Indicador 3 - Em razão do contingenciamento e da anulação de orçamento por parte do Governo do
Estado, tornou-se impossível o cumprimento de todas as metas previstas nesse indicador.
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Indicador 4 - Apesar do contingenciamento e da anulação de orçamento por parte do Governo do
Estado, tornou-se possível parte das metas estabelecidas, enfatizando que não houve novas
pactuações do Pronatec, conforme previsto.
Indicador 5 - Em razão do contingenciamento e da anulação de orçamento por parte do Governo do
Estado, tornou-se impossível o cumprimento de todas as metas previstas nesse indicador

Entregas do Programa:
Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais










Em função da nova composição da equipe gestora das Escolas Técnicas de Alta Floresta, Buriti,
Poxoréo e Diamantino, foram realizados assessoramentos técnico- pedagógicos na
Superintendência de Educação Profissional e também através de ferramentas Digitais.
GESTÃO A VISTA: criado em 2017, foi adaptado e redirecionado para o SIWI Sistema de
Informação de Cursos e Turmas das Escolas Técnicas Estaduais. Este Sistema dispõe de
ferramentas que possibilitam o monitoramento da oferta da Educação Profissional assim como
favorece aos gestores a aproximação com os dados gerados pelas Escolas.
Sob a solicitação do MEC - Ministério da Educação, 80% das turmas do PRONATEC (pactuação
restrita/ MEDIOTEC) participaram da avaliação institucional, inclusa no SAAS (Sistema de
Avaliação Acadêmica), com envolvimento de 100% das equipes do PRONATEC nas Escolas e
Unidades Remotas.
Em 2018, foi implementada a Equipe de suporte nas Escolas Técnicas para operacionalização
dos registros acadêmicos. Foram formalizadas Notas Técnicas para regulamentação dos
procedimentos da Secretaria Escolar e desenvolvido tutoriais para operacionalização das
atividades deste setor.
Estruturação física das ETEs

Em 2018 foram executados os convênios 657143/2009 e 700213/2008, monitorados quinzenalmente
através do SISTEC/MEC. Foram executadas as obras de construção das Escolas Técnicas de Água Boa
62,78%; Primaverado Leste 66,62%; Campo verde 33,60%, Sorriso 41,68%, Matupá 93,04%, Convênio
657143/2009. Do Convênio 700213/2008 foram executadas as obras de construção das Escolas
Técnicas de Cuiabá 86,80%; Cáceres 87,20 e Juara 67,34%.

Oferta de cursos profissionais técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial
Continuada-FIC, presenciais e a distância
A oferta de Cursos de Educação Profissional, seja através de Cursos Técnicos ou de Formação Inicial e
Continuada foi mantida em quantidade reduzida em razão do contingenciamento e da ausência de
novas pactuações pelo PRONATEC. Em 2018, foram atendidos 6.448 alunos dentre concluintes e alunos
advindos de anos anteriores.
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Programa 397 – Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Objetivo do Programa: Ampliar o acesso à educação superior com condições de qualidade,
permanência e equidade, visando à socialização dos conhecimentos
produzidos na academia em interação com os conhecimentos
populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da
população; bem como a criação e socialização do conhecimento
científico, tecnológico e de inovação, contribuindo com o
desenvolvimento do Estado.
Unidade Responsável: 26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Quadro de Indicadores
Indicador

Unidade de
Medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
Apuração

Unidade

3,20

3,47

14/03/2019

UNEMAT

Número médio de alunos por
docente

Percentual

13,25

13,56

14/03/2019

UNEMAT

Número médio de projeto de
pesquisa por docente

Percentual

0,13

0,18

14/03/2019

UNEMAT

Número médio de projeto de
extensão por docente

Percentual

0,24

0,26

14/03/2019

UNEMAT

Índice de titulação docente

O Programa de Governo - Fortalecimento do Ensino Superior no Estado de Mato Grosso é o
único programa finalístico da Universidade. Nele concentram-se atividades de ensino, pesquisa e
extensão que são efetivadas, por meio de 10 (dez) ações. Em relação ao exercício de 2018, o Plano de
Trabalho Anual (PTA) consignou neste programa a importância de R$ 32.181.921,93, provisionados da
seguinte maneira: R$ 23.250.363,91 na fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro
Estadual) que representava 72,25% do total previsto; R$ 1.231.289,76 na fonte de recursos 240
(Recursos Próprios) que representava 3,82% do total previsto; e, R$ 7.700.268,26 na fonte de recursos
193 (Recursos de Convênios) que representava 23,93% do total previsto. Oportuno dizer, que a
importância prevista no PTA para este programa correspondeu a 8,12% do orçamento total da
Universidade. Ao longo do ano, a execução orçamentária teve que sofrer ajustes. Assim, foram
realizados diversos créditos adicionais que alteraram os valores disponíveis nas ações. Ao término do
exercício o programa teve um acréscimo de R$ 5.5509.179,44. Em percentual isso representou um
aumento de 17,12%.
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Resultados: Apresentam-se aqui alguns resultados alcançados no exercício de 2018, com base nos
dados enviados das 7 Pró-Reitorias: total de alunos matriculados 19.890, sendo 16.095 nos 60 cursos
regulares, 115 no programa de educação indígena, 985 nas turmas fora de sede e parceladas e 2.695
nos cursos de educação a distância; manutenção de 23 cursos de pós-graduação, sendo 16 mestrados
e 7 doutorados; oferta de 5.040 vagas através de concursos vestibulares e SiSU (Sistema de Seleção
Unificada); concessão de 542 auxílios moradia, 539 auxílios alimentação, 305 auxílios financeiro para
publicação em eventos, totalizando 1.386 auxílios; afastamento para qualificação profissional de 26
técnicos da educação superior, sendo 13 em nível de mestrado e 13 em nível de doutorado;
implementação de 269 projeto de pesquisa; implementação de 259 projetos de extensão;
disponibilização de 284 bolsas acadêmicas, sendo 120 FOCCO, 56 Iniciação Científica; 108 entre
Extensão e Cultura.
Principais restrições e providências adotadas: Orçamentárias: O programa de governo 397 foi
executado por meio de quatro fontes de recursos. Deste modo, compreendemos ser fundamental a
análise detalhando-as. Em relação à fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro Estadual),
tivemos dificuldades com o orçamento contingenciado, sobretudo no GND 4 conforme exposto no
item anterior. Em relação à fonte de recursos 240, não houve execução orçamentária e financeira. Por
fim, no que tange as fontes de recursos 193 (Recursos de Convênios) e 393 (Recursos de Convênios Exercícios anteriores), tivemos dificuldades na primeira com os repasses financeiros advindos da União
e, na segunda, com a execução dos convênios.

Entregas do Programa:
Ampliação e Manutenção da Extensão Universitária
A meta física desta ação é medida pelo total de projetos de extensão institucionalizados, segundo
a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), neste exercício foram 259. Considerando que a previsão
era de 228, houve um aumento de 13,59%.

Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação
A meta física estabelecida nesta ação foi cumprida fielmente, visto que, os 22 cursos de pósgraduação, sendo 18 mestrados e 04 doutorados, foram mantidos.

Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil
Conforme estabelecido no Plano de Trabalho Anual (PTA), a meta física foi de atender
21.040 acadêmicos da Instituição, distribuídos da seguinte maneira: cerca de 20.000 acadêmicos de
toda a Universidade assistidos pelo seguro de vida; 400 auxílios moradia; 400 auxílios alimentação; e,
240 auxílios financeiros a participação em eventos científicos. De acordo com dados da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis (PRAE), ao final exercício atingimos o total de 1386 auxílios concedidos, sendo 542
moradias, 539 alimentações e 305 para participação em eventos científicos. Registrou-se um aumento
de aproximadamente 33% em relação ao previsto. Além de atender os 20.000 acadêmicos
matriculados.
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Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas
A meta física prevista foi de ofertar 288 bolsas nas modalidades existentes, ao final do exercício
foram preenchidas 284 bolsas.

Qualificação do quadro funcional
A meta física inicialmente estabelecida foi de conceder aproximadamente 30 bolsas de
qualificação profissional aos Profissionais Técnicos da Educação Superior (PTES) afastados em nível de
mestrado e doutorado. Ao final do exercício, 26 PTES foram contemplados, sendo 16 em nível de
mestrado e 16 em nível de doutorado
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Programa 398 – Pró-escola – Educando para Transformar
Objetivo do Programa: Ensinar com Qualidade para Melhorar e Transformar a Educação
Básica e aumentar a escolaridade da população de jovens e adultos
Unidade Responsável: 14101 – Secretaria de Estado de Educação, Esporte E Lazer
Quadro de Indicadores
Indicador

Unidade
de
Medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Taxa de analfabetismo da população
Percentual
com 15 anos ou mais de idade

6,73

6,67

07/01/2019

Percentual de pessoas de 15 anos ou
mais com formação completa em Percentual
nível fundamental de ensino

63,50

88,60

30/12/2018

Percentual
de
alunos
com
aprendizado
adequado
em
Percentual
Matemática no 3º ano do ensino
médio

Fonte de
Apuração

IBGE
IBGE

INEP
9,00

7,99

30/12/2018

Percentual
de
alunos
com
aprendizado adequado em Língua
Percentual
Portuguesa na 3ª série do ensino
médio

INEP
25,00

18,75

30/12/2018

Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) no ensino Percentual
médio

3,90

3,50

24/09/2018

MEC/SAEB E
Censo Escolar

Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) nos anos Percentual
finais do ensino fundamental

4,70

4,90

24/09/2018

MEC/SAEB E
Censo Escolar

Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) nos anos Percentual
iniciais do ensino fundamental

5,25

5,90

24/09/2018

MEC/SAEB E
Censo Escolar

De acordo com os dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica 2018, página 86, o índice de
analfabetismo no Mato Grosso em 2017, em pessoas de 15 anos ou mais já era de 6,5% (seis virgula
cinco por cento). No entanto, optamos por continuar fazendo uso de nossa memória de cálculo com
base no censo 2010/IBGE, projeção feita para o projeto em 2016. População do Mato Grosso com 15
anos de idade ou mais: 2.507.776; População analfabeta de 15 anos ou mais: 178.671, o que
representava 7,12% (sete virgula doze por cento). Portanto, se alfabetizamos 4.677 em 2017 com o
projeto Muxirum, reduzimos o percentual para 6,94%. Em 2018 a Seduc, com o projeto Muxirum,
alfabetizou 5.467 e com o PBA - Programa Brasil Alfabetizado 1.305 pessoas de 15 anos ou mais, sendo
assim, reduziu o percentual de pessoas não alfabetizadas de 15 anos ou mais para 6,67% (seis virgula
sessenta e sete por cento). Desta forma, temos certeza absoluta de que em 2019 o estado de Mato
Grosso terá um percentual de pessoas de 15 anos ou mais não alfabetizadas de no máximo 6,5%.
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A partir de 2018 passamos a usar o indicador com a idade de 16 anos ou mais para o percentual
de pessoas com formação completa em nível fundamental de ensino. O aprendizado em Matemática
e Língua Portuguesa no 3º do ensino médio, proficiência do Ensino Médio na Rede Estadual. E dados
relativos ao IDEB tiveram como fonte o INEP. O IDEB do ensino médio em 2018 está em 3,50 e apesar
de não atender a meta de 3,90, representou um avanço significativo para o Mato Grosso e nos
posicionou entre os três estados brasileiros que tiveram crescimento do IDEB no ensino médio.

Entregas do Programa:
Todas as Ações do Programa foram implantadas e/ou implementadas para melhorar a
qualidade da educação e reduzir problemas como: o baixo IDEB no ensino médio, infrequência escolar
e evasão escolar. Os destaques em 2018 foram:

Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação







Inauguração de 02 (dois) novos prédios escolares em Barra do Bugres na região oeste do
Estado. Tais unidades foram arquitetadas às necessidades das escolas contendo: salas de aula,
salas de apoio administrativo e pedagógico, sala dos professores, biblioteca, laboratório de
informática, cozinha/refeitório, sanitários coletivos para alunos, professores e funcionários, e
quadra poliesportiva coberta;
Reforma e ampliação de 1 (uma) unidade escolar na cidade de Confresa, região nordeste do
Estado, contemplando a unidade com nova pintura predial e a construção de laboratórios de
ciências e de informática;
Construção de 01(uma) quadra poliesportiva coberta na cidade de Acorizal, na Baixada
Cuiabana;
E mais 75 atividades que realizaram pequenos reparos e adequações emergenciais na
estrutura física das unidades escolares que atenderam 10 regiões do Estado.

Gestão educacional e Formação Profissional dos Educadores




Atendimento integral em Formação Continuada nas escolas da rede estadual através de ações
como o Pró-Escola Digital, que capacitou, por meio de um curso de formação oferecida na
plataforma, quase 2 mil professores e demais atividades presenciais ou EAD que atenderam
21.579 professores da educação básica;
Execução do Projeto Avalia MT que reestruturou o Projeto Político Pedagógico (PPP) das
unidades, o qual gerou relatório das dimensões do diagnóstico da realidade escolar. Ainda foi
feita a avaliação para o desempenho dos Profissionais da Educação e Gestores da Educação da
rede estadual e avaliação da aprendizagem de 87.961 alunos dos 4º e 8º anos do ensino
fundamental e 2º anos do ensino médio referente ao Sistema de Aprendizagem da educação
Básica - SAEB-MT. O projeto avaliou 660 escolas e 3.348 turmas da rede estadual de ensino.
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Professora e Alunos /Haillyn Heiviny/ GCOM-MT

Redução do Analfabetismo
Em 2018 através do “Muxirum da Alfabetização” foram alfabetizadas 6.196 pessoas. Essa
iniciativa contou com a participação da sociedade civil e do poder público de 23 municípios, reduzindo
para 6,67% o percentual de pessoas de 15 anos ou mais não alfabetizadas.

Contexto escolar diferenciado
O número de Escolas Militares cresceu de 1 (uma) escola até 2016 para 8 (oito) escolas em
2018, aumentamos o número de alunos de 869 em 2016 para 2.741 em 2018.
As Escolas em Tempo Integral aumentaram de 4 (quatro) em 2016 para 40 (quarenta) em 2018
e a quantidade de alunos matriculados em escolas de tempo integral, saiu de 1.016 (mil e dezesseis)
para 7.371 (sete mil trezentos e setenta e uma) matriculas.
É importante registrar a melhoria da Taxa de Aprovação no ensino médio ao analisar a
consolidação de dados de 2017 frente ao cenário de 2015. A taxa aumentou de 53,1 para 59,3 no 1º
ano; de 72,4 para 74,9 no 2º ano e de 80,6 para 85,1 no 3º ano de ensino.

Aprendizagem/ Christiano Antonucci
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Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
Diretrizes:
 Promover ações de desenvolvimento urbano.
 Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a
qualidade de vida da população.

Quadro Consolidado dos Programas do Eixo:
Eixo Estruturante / Programa

Orçamento
Previsto na
LOA

Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis
Cidades Resilientes a Desastres
Cidades Sustentáveis
Cidades Urbanizadas
Defesa Ambiental e Organização das Cidades
Integração Metropolitana
Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da
Qualidade de Vida
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Orçamento
Autorizado

Empenhado

392.407.957,64 233.101.001,44 67.270.425,86
1.350.000,00
654.532,74
517.804,36
31.803.495,19 20.174.650,08 5.896.093,43
338.160.096,97 179.492.838,89 48.675.999,95
150.000,00
150.000,00
136.206,37
357.057,66
518.979,16
518.979,16
20.587.307,82

32.110.000,57 11.525.342,59
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Programa 390 – Cidades Urbanizadas
Objetivo do Programa:

Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura
urbana
Unidade Responsável: 28101 - Secretaria de Estado das Cidades
Quadro de Indicadores:
Indicador
Percentual remanescente
executado (exclusive o
VLT) das obras da Copa
Percentual acumulado de
equipamentos públicos
entregues
Percentual acumulado de
obras da Copa 2014
entregues e com
qualidade comprovada

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Percentual

100

4

13/03/2019

Percentual

77

25

13/03/2019

Percentual

0

96

13/03/2019

Fonte de
apuração
SECID / Sec. Adj.
Planejamento
Urbano
SECID / Sec. Adj.
de Obras
Publicas
SECID / Sec. Adj.
Planejamento
Urbano

Entregas do Programa:
Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado
Pavimentar e recuperar vias urbanas nos municípios proporcionando uma infraestrutura
adequada e melhorando as condições de trafegabilidade à população do estado:
 Mais de 149.000 m² de vias pavimentadas, em diversos municípios, com destaque para
Cáceres, Cuiabá e Rondonópolis;


Mais de 570.000 m² de vias urbanas recuperadas, em diversos municípios, com
destaque para Aripuanã, Sinop e Várzea Grande.
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Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender
às demandas da Copa 2014


Trincheira Lenine de Campos Póvoas
(Santa Rosa) - tem 520 metros, o trecho da
obra fica entre a rotatória do Centro de
Eventos do Pantanal até a proximidade da
Procuradoria Fiscal do Município, com 2,4
km de extensão. Pelo local trafegam entre
13 mil e 15 mil veículos em horário com
maior volume de movimento. Custo total
de R$ 30,6 milhões.
Trincheira Santa Rosa/Secid-MT

Reforma do Complexo Turístico da Salgadeira – situado na MT-251, com um
restaurante amplo, um minimuseu, uma loja de souvenir, um posto policial, um mini
auditório, área administrativa, playground, paisagismo e duas guaritas, estação de
tratamento de esgoto, 24 postes
de oito metros de altura, com
lâmpadas de LED movidas à
energia solar, 540 metros de
trilhas metálica, para os
visitantes evitarem o contato
com o solo, consequentemente,
sua
depredação,
e
estacionamento com 100 vagas
para veículos.
Trilha do Complexo Turístico Salgadeira/Secid-MT

Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais
11 obras executadas nos municípios, através de convênio com a Secretaria das Cidades, dentre
essas:
 Sinalização vertical e horizontal na Av. Benedito Moura, em Alto Garças;
 Construção do refeitório da APAE, em Campo Verde;
 Troca de Cobertura e reforma da fachada do Clube de Mães Amor e Vida, em Ipiranga
do Norte;
 Construção de rodoviária, sinalização viária e passeio público em diversas ruas, em
Novo Horizonte do Norte;
 Construção praça pública no Residencial Morar Melhor, em Santa Carmem;
 Implantação do Sistema de Abastecimento de Água, em de Santa Rita do Trivelato;
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Reforma do Clube dos Idosos Verdes Campos e reforma do pórtico, em Santa Rita do
Trivelato.
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Programa 391 – Cidades Sustentáveis
Objetivo do Programa:

Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato
Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e
ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de
saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade
urbana.

Unidade Responsável:

28101 - Secretaria de Estado das Cidades

Quadro de Indicadores:
Indicador
Percentual executado de
evolução de construção
de habitações de acordo
com
os
resultados
projetados.
Percentual de municípios
com Plano Municipal de
Saneamento
Básico
elaborado
Percentual de Plano
Diretor Municipal
elaborado
Percentual dos
municípios do Estado de
Mato Grosso com
GeoCidades implantados
Percentual de
atendimento de esgoto
Percentual dos
municípios do Estado de
Mato Grosso com
Conselhos Municipais da
Cidade Implantados
Percentual de
atendimento de água

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Percentual

6,47

SECID

100

SECID

50

SECID

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

40

Valor
apurado no
exercício

68,79

Data de
apuração

13/03/201
9

Fonte de
apuração

SECID

40

SNIS

60

SECID

99,9

PNAD/IBGE

Percentual

Percentual

Entregas do Programa:
Execução de habitação urbana e infraestrutura
Casas entregues durante 2018, em conjuntos habitacionais urbanos:
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100 casas no Residencial Gregório Pires de Miranda, em Nossa Senhora do Livramento;
59 casas no Residencial Guatós 2ª etapa, em Poconé;

Unidades Habitacionais Pulverizadas do PNHU:





40 casas em Alto Da Boa Vista;
17 casas em Araguainha;
40 casas em Ribeirão Cascalheira; e
34 casas em São José do Xingu.

Residencial Gregócio P. Miranda – N. S. Livramento. Secid/MT.

Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado
de Mato Grosso:







Visita técnica em 11 municípios, para apresentação e implantação do GeoCidades, com
apresentação aos prefeitos e gestores, assinatura do termo de cooperação e adesão ao
SIIGEO;
Segunda visita aos municípios de Tapurah e Várzea Grande para dar continuidade as
atividades com consultoria técnica para implementação de Geotecnologia para a
atualização de informações de áreas construídas dos municípios;
Treinamento para a equipe técnica de 9 municípios, no curso ArcGis Aplicado ao
Governo Municipal, durante 5 dias, na sede da SECID;
Acompanhamento in loco e consultoria técnica na implantação do GeoCidades no
município de Paratinga, para implementação de Geotecnologia para a atualização de
informações de áreas construídas na prefeitura;
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Vôos com o equipamento Vant EBEE para levantamento de dados georreferenciados
com utilização do RTK nos municípios de Paranatinga e Cáceres, na ZPE (Zona de
processamento de Exportação).

Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades – SECID:
27 servidores capacitados, em parceria com o IBGE, SEMA e SEGES.


Os principais cursos ministrados foram Ações em Defesa Civil, Gestão de
Documentos, Gestão de Pessoas, Microsoft Excel, Modelos de Gestão Pública,
SIAG, Banco de Dados (IBGE), FIPLAN (execução orçamentária, financeira e
contabilidade pública) e Direito Constitucional (online).
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Programa 393 – Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade
Objetivo do Programa: Implementar condições que proporcionem a melhor
conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos
naturais.
Unidade Responsável: 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Indicador

Unidade
de medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado
no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Índice de desmatamento

Percentual

20,0

0,00

23/11/2018

SEMA/SGMA/CG
T

Índice de exploração
florestal ilegal

Percentual

70,0

0,00

04/01/2019

SEMA / SGMA /
CGT

Percentual

7,4

0,00

31/12/2018

SEMA/CEHIDRO

Percentual de elaboração
dos planos de recursos
hídricos de bacia
hidrográfica
Percentual de realização do
enquadramento dos corpos
d água no Estado
Percentual de municípios
com planos de
gerenciamento de resíduos
sólidos
Percentual de destinação
de resíduos sólidos
Índice de implementação
de Unidades de
Conservação
IQAr - Índice de qualidade
do ar
IQA - Índice de qualidade
da água

Percentual

31/12/2018
0,37

0,00

Percentual

31/12/2018
40,0

79,00

Percentual

Escala 0 a 100

Coordenadoria
de Resíduos
Sólidos/SUIMIS/S
EMA

31/12/2018
7,0

24,00

35,51

36,15

7,06

31,08

54,4

54,6

Percentual

Percentual

SEMA/CEHIDRO

SEMA/SUIMIS/CG
RS
28/01/2019
CUCO/SEMA
21/12/2018
21/12/2018

Sema/SGMA/CM
A
SEMA/SGMA

Para o ano de 2018 o Índice de Desmatamento ficou abaixo da meta prevista, ultrapassando
em 60.550 hectares de área desmatada no Estado para atingir a meta, devido ao aumento de 30% da
área desmatada em relação ao ano anterior, principalmente na região Noroeste do Estado.
Considerando o percentual elevado de ilegalidade observa-se a necessidade de investimentos
contínuos no fortalecimento das equipes de monitoramento a fim de checar a possível conversão
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dessas áreas, bem como subsidiar a responsabilização dos infratores por meio do trabalho conjunto
com a fiscalização. O Indicador Índice de Implementação de Unidades de Conservação, tem o objetivo
de medir o grau de implementação das Unidades de Conservação (UC) do Estado considerando os
seguintes parâmetros: existência de Plano de manejo; porcentagem do território com regularização
fundiária; existência de conselho gestor e porcentagem de implementação do Programa de Uso
Público.
A elevação do índice de 34,23% em 2017 para 36,15% em 2018, deve-se aos índices referentes
ao Conselho Gestor que de doze saltou para quinze Conselhos criados e em atividade, para os demais
itens que compõe o índice, sendo eles: existência de Plano de Manejo, Porcentagem do Território com
Regularização Fundiária e Porcentagem de Implementação do Programa de Uso Público, que não
tiveram avanços.
O Indicador Número total de dias com qualidade do ar inadequada está acima do valor de
7,06% considerado limite máximo admissível pela meta do PPA.

Entregas do Programa:
Monitoramento do uso dos recursos florestais para fins de uso do solo

Figura 1 Regionais de Rondonópolis e Tangará começam a emitir licenças ambientais.
Disponível em: https//www.midianews.com.br/cotidiano/regionais-de-rondonopolis-etangara-comecam-a-emitir-licencas-ambientais/336041. Publicado em: 17 out 2018. Extraído
em: 18 mar 2019.

Empreendimento licenciado monitorado. A meta física proposta foi atingida com a emissão
dos seguintes números em 2018: autorizações de exploração emitidas: 280 (out. 2018) autorizações
de queima controladas emitidas: 94 (out. 2018) títulos da CREF emitidos: 91 (out. 2018). Os objetivos
do programa foram alcançados se considerarmos a disponibilidade de recurso fornecido. Entretanto
as ações ainda são tímidas em comparação com as atribuições e reais necessidades que "melhor
conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais" necessitam.

Gestão do sistema estadual de unidades de conservação

Cada uma das 45 (quarenta e cinco) unidades de conservação estaduais que compõe o Sistema
Estadual de Unidades de Conservação encontra-se com um nível de implantação diferenciado, sendo
importante ressaltar que a implantação de uma unidade de conservação constitui um processo
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contínuo, gradativo, flexível e participativo. Para o cumprimento da Ação, foram planejadas várias
medidas: criação de unidades de conservação estaduais, demarcação, regularização fundiária,
monitoramento dos processos de compensação por significativo impacto ambiental, gerenciamento
do índice de UCs em terras indígenas para cálculo do ICMS Ecológico, execução do Programa ARPA e
MT Sustentável/Fundo da Amazônia/BNDS e execução de ações de manejo e monitoramento. Esse
planejamento foi fundamentado levando em conta a existência de Plano de Manejo, a capacidade
técnica e operacional da Coordenadoria de Unidades de Conservação, a estrutura das Gerencias
Regionais de Unidades de Conservação e de outros setores da SEMA que se fazem essencial para o
cumprimento das medidas pertencentes à Ação.

Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras
Processo analisado. Para atingir a meta foi necessário o estabelecimento de forças tarefas com
composição de analistas de outras coordenadorias com perfis diversos e com equipes
multidisciplinares, outro fator a ser considerado foi o apoio às Desconcentradas.

Gestão dos dados e metadados geoespaciais
Base de dado geoespacial
organizado. A meta física foi
parcialmente
cumprida.
Para a alcançar o objetivo
proposto foi realizado o
diagnóstico
dos dados
geoespaciais utilizados pela
SUIMIS e parte da SURH,
sendo
concebida
uma
solução visando integrar as
geo informações entre as
demais superintendências
da SEMA.

Figura 2 Sema apresenta Gestão de Dados Geoespaciais a servidores, ONGs e
empresários. http://www.mt.gov.br/rss/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/id/10962544.
Publicado em 13 dez 2018. Extraído em 19 mar 2019.

Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do
Solo
Empreendimento licenciado autorizado. Foram realizados os seguintes resultados nesta fonte:
Empreendimentos autorizados a explorar florestas nativas até 10/2018: 280. Empreendimentos
autorizados a realizar queima controlada até 10/2018: 94. Empreendimentos licenciados com
atividades vinculados a reflorestamento até 10/2018: 91.
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A
Estratégia
Produzir, Conservar
e Incluir (PCI),
instituída
pelo
Governo de Mato
Grosso, é destaque
em
matéria
publicada no site da
revista americana
Forbes. O texto
relata
que
os
Walmart e Unilever
decidiram utilizar a
força da cadeia de
Figura 3 Estratégia PCI é destaque em matéria da Forbes Disponível em:
http://www.mt.gov.br/-/10390156-estrategia-pci-e-destaque-emfornecimento para enfrentar o desmatamento
materia-da-forbes. Publicado em: 27 out. 2018. Extraído em: 18 mar
da floresta tropical. Dessa forma, o texto
2019.
aponta que há inúmeras formas de se engajar
Walmart-and-unilevers-push-to-halt-deforestation-may-signal-changeno comércio sustentável e traz a Estratégia PCI
for-business. Publicado em:
https://www.forbes.com/sites/edfenergyexchange/2018/10/25/walmar como um bom exemplo de iniciativa, já que
t-and-unilevers-push-to-halt-deforestation-may-signal-change-forMato Grosso é o maior produtor de soja e gado
business/#610e94e281ef. Disponível em: 25 out 2018. Extraído em: 18
mar 2019.
do Brasil. Os resultados podem ser
expressivos: os objetivos da iniciativa ajudarão
a evitar a emissão de 6 giga toneladas de gases de efeito estufa, aproximadamente as emissões anuais
dos Estados Unidos.

Implementação da política de mudanças climáticas
Política estadual de mudanças climáticas implantada. Várias ações estão sendo desenvolvidas,
principalmente em função das parcerias estabelecidas no âmbito do Fórum Mato-Grossense de
Mudanças Climáticas, da participação de técnicos da SEMA-MT nas ações de cooperação
desenvolvidas no âmbito da Força Tarefa dos Governadores para Clima e Florestas, bem como, na
participação nas reuniões Comissão Nacional sobre REDD+(CONAREDD+), presidida pelo Ministério do
Meio Ambiente e suas respectivas Câmaras Temáticas.

Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais
O desempenho deficiente na execução da meta física da ação se deve a algumas peculiaridades
do ano de 2018, que resultaram na baixa produtividade e efetividade da análise. Entre os principais
fatores pode-se relacionar os seguintes: a) O Sistema Mato-grossense de Cadastramento Ambiental
Rural - SIMCAR, depende de adequações para atender as necessidades operacionais e legais da
regularização ambiental de imóveis rurais de MT; b) Existência de Conflito, sobreposições e omissões
normativas que causam Insegurança jurídica na análise; c) Gestão questionada pelos órgãos de
fiscalização, como Delegacia Estadual de Defesa ao Meio Ambiente – DEMA e Ministério Público
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Estadual que, em meados do mês de agosto de 2018, deflagraram operação conjunta com base na
identificação de eventuais irregularidades na distribuição e análise dos Cadastros Ambientais Rurais –
CAR; d) Equipe reduzida de analistas de CAR.

Prevenção e combate a incêndios florestais
Incêndio florestal prevenido/combatido. Foram implantadas 08 (oito) brigadas municipais
mistas, 06 (seis) Bases Descentralizadas de Corpo de Bombeiros Militar e 08 (oito) Bases
Descentralizadas. Foram realizadas 04 (quatro) Reuniões do Comitê de Prevenção e Combate a
Incêndios Florestais; 04 (quatro) Audiências Públicas e Palestras; 02 (duas) Semanas de Preparação e
Prevenção para Incêndio Florestal - SP2IF. 20 (vinte) Perícias foram realizadas; além da capacitação de
150 (cento e cinquenta) Militares. Foi realizada a Operação Abafa Amazônia que aplicou multa em razão
de queimadas na cifra de R$ 33 milhões em quatro cidades no norte de Mato Grosso.
(Fonte:https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2018/09/21/operacao-contra-desmatamento-aplica-multa-de-r-33milhoes-em-4-cidades-no-norte-de-mt.ghtml. Publicado em 21 set. 2018. Extraído em 18 mar 2019).

Monitoramento cobertura vegetal
Relatório elaborado. A meta física prevista para esta ação foram 04 (quatro) tarefas: 1 Processar imagens de satélite e identificar os polígonos de desmate; 2 - Monitorar a exploração
florestal legal e ilegal no Estado de Mato Grosso; 3 - Monitorar os focos de calor e queimada; 4 Monitorar o desmatamento e queimadas em UC's estaduais. Os dados do monitoramento da
exploração florestal 2015/2016 e da Dinâmica de Desmatamento para o período 2016/2017, foram
disponibilizados na página eletrônica da SEMA. Atualmente está em fase de conclusão a detecção das
áreas desmatadas em 2018. A detecção da exploração florestal de 2016/2017 está em andamento,
com cerca de 80% da área do Estado já concluída. Foi confeccionado Relatório dos Focos de Calor,
relativo ao período de 2016 a 2018, cuja entrega está prevista para o primeiro trimestre de 2019

Monitoramento da qualidade e quantidade da água
Amostra analisada. A extrapolação da meta física se deu em virtude do aumento do
atendimento às denúncias de poluição dos recursos hídricos demandadas ao laboratório,
principalmente pelos setores internos da SEMA, DEMA e POLITEC. Otimização dos recursos e a
execução regular das viagens de amostragem para o monitoramento da qualidade da água
possibilitaram o alcance da meta física este ano. Apesar de todos os anos ser realizado o planejamento
da operação da Rede Hidrológica Básica, a necessidade de se executar à risca o planejamento devido
ao Contrato do QUALIÁGUA a atuação dos gestores e dos técnicos do laboratório e e da
Superintendência frente às dificuldades apresentadas foi crucial para a obtenção de um resultado
satisfatório neste ano. Foram analisadas em 2018 um total de 472 (quatrocentas e setenta e duas)
amostras.
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Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental
Multiplicador formado. Foram realizados
cursos de formação de multiplicadores nos
seguintes cursos: 1) Diálogo Inicial (151
participantes); 2) Descentralização da
Gestão Ambiental (189 participantes); 3)
Adequação Ambiental de propriedade
Rural (131 participantes); 4) Oficina de
Educação Ambiental e Parque Estadual do
Xingu (35 participantes) e Aperfeiçoamento
sobre Licenciamento (48 participantes).

Figura 4 Curso de gestão ambiental capacita corpo técnico de prefeituras.
Disponível em: http://www.mt.gov.br/-/9286331-curso-de-gestao-ambiental
-capacita-corpo-tecnico-de-prefeituras.
Publicado em: 16 fev 2018. Extraído em 19 mar 2018.

Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais
Município atendido. A meta física foi atendida, o produto foi adequado com a ação. Municípios
atendidos na ação: Desmatamento e Queimadas: Cuiabá, Várzea Grande, Querência, Bom Jesus do
Araguaia, Nova Ubiratã, Matupá, Itanhangá, Paranatinga, Gaúcha do Norte, Canarana, Nova Canaã do
Norte, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Nova Maringá (Distrito de Brasnorte), Cláudia, Vera, Santa
Carmem. Unidade de Conservação: Barra do Garças, Santa Cruz do Xingu, Ricardo Franco e Chapada
dos Guimarães. Seminário: Juscimeira.

Implantação da política estadual de recursos hídricos
Instrumento implantado. O órgão obteve êxito na implantação e operacionalização dos
instrumentos de recursos hídricos, tais como: Plano de Bacia, Enquadramento, Sistema de Informações
e Cobrança pelo Uso da Água. Foram executados aproximadamente 82,5%, sendo executado:85% da
Subação 1 - Gerenciamento de Recursos Hídricos. Houve êxito no exercício de representação da
Superintendência de Recursos Hídricos – SURH no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Fórum
Nacional dos Órgãos Gestores da Água, Fórum Nacional dos Comitês de Bacia Hidrográfica, Comitês de
Bacia Hidrográfica do Estado de MT, entre outros. No Termo de Colaboração nº 1400/2017/SEMA foi
procedida a entrega do produto Diagnóstico Integrado do Plano de Recursos Hídricos das UPGs P2/P3;
nas aquisições de produtos e serviços para a SURH, capacitações; na realização do X Seminário Estadual
de Recursos Hídricos (5 a 8 de junho de 2018); no fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica
com apoio nas reuniões, na produção de documentos, na capacitação, no auxílio ao programa
PROCOMITÊS, criação de sítios eletrônicos para cada Comitê e a formalização da parceria com o Centro
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de Pesquisas do Pantanal para apoio administrativo aos Comitês (Termo de Colaboração nº
1486/2018/SEMA).Foi executado 100% da Subação 2 - Manutenção de Estações Hidrométricas, com
êxito na manutenção preventiva e corretiva das estações em campo. Também foi executado 100% da
Subação 3 - Operacionalização da Outorga de Direito de Uso das Águas (produtos e serviços prestados
ao público externo CCRH: autorização de perfuração poço (238) tamponamento de poço (17), outorga
de poço (254), cadastro de uso insignificante poço (278), cadastro uso insignificante e outorga de
superficial (747), indeferimento por inércia processos até dezembro 2016 (699). Foi realizado 95% da
Subação 4 - Atendimento às Metas Pactuadas no Pró gestão. Houve êxito nas campanhas de
classificação e fiscalização das barragens em campo (15 quanto ao Dano Potencial Associado e 19
quanto à Categoria de Risco), elaboração de um Decreto que trata de Segurança de Barragens, Outorga
de Obra Hídrica e Licenciamento Ambiental de Barragens. Os produtos entregues foram adequados e
contribuíram para a implementação da Política de Recursos Hídricos.

Implantação do Jardim Botânico
Promover a conservação, a pesquisa e a educação ambiental. A meta física prevista para esta
ação foi a implantação de infraestrutura de cercamento e sinalização. Também foram executadas
ações de monitoramento da área do Jardim Botânico visando conter invasões, desmatamento e
deposição de lixo.

Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública
Agenda ambiental na administração pública implantada. O programa contemplou os
municípios de Cuiabá, Sinop e Alta Floresta, com o Curso "Sustentabilidade na Administração Pública"
em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - ONU/Meio Ambiente. Foi
promovido também o Curso de "Multiplicadores - um diálogo inicial" - Curso de formação no eixo
temático Gestão de Resíduos para a empresa "liderança" terceirizada através da A3P-SEMA.

Implantação do sistema estadual de educação ambiental
Sistema implantado. A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Mato Grosso
(CIEA) foi reestruturada junta as instituições para melhor participação nas reuniões de deliberação de
ações de Educação Ambiental. Foi realizada a V Conferência Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente (Etapa
Mato Grosso), houve a formação do Colegiado junto a consultoria do MEC, 47 projetos das Escolas
Estaduais e Municipais foram apresentados na Conferência e a parceria junto ao Selo Unicef foi
fomentada para colaborar com os planos de saneamento básico municipal. A mensagem de Lei que
trata da Nova Política Estadual de Educação Ambiental, foi encaminhada pelo Governador à
Assembleia Legislativa para apreciação e posterior encaminhamento. A publicação da Lei será o marco
inicial para implementação do Sistema Estadual de Educação (Projeto de Lei nº 219/2018 - Mensagem
nº 53/2018).

Implantação do Sistema Estadual de REDD+
Sistema implantado. Ocorreram as reuniões programadas para o Conselho Estadual de
Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal - CEREDD+, sendo aprovado a
Governanças e Repartição de Benefícios do Programa REM - Programa Global REDD Early Movers
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(REDD para Pioneiros – REM) em Mato Grosso. Representantes do Comitê de Padrões de Salvaguardas
do Estado de MT se reuniram com representantes do Governo Federal e de demais Estados da
federação para a discussão sobre as Salvaguardas Nacionais as quais contribuíram na definição das
Salvaguardas para o referido Programa REM. Os Programas Setoriais de REDD+ vem sendo
desenvolvidos no âmbito do Programa REM como o Programa Indígena (apoiado pela Cooperação
Técnica Alemã - GIZ), Programa da Agricultura Familiar e Povos e Comunidades Tradicionais e o
Programa Produção Sustentável, Inovação e Mercados para os médios produtores. Houve a realização
de eventos e capacitações no tema mudanças climáticas e REDD+ como a participação na COP 24,
Reunião Anual do GCF, Capacitação em Moderação e Gestão de Conflitos (com o apoio da GIZ), entre
outros.

Figura 5 Mato Grosso sedia oficina sobre monitoramento das Salvaguardas REDD+.
http://www.mt.gov.br/-/9591153-mato-grosso-sedia-oficina-sobre-monitoramento-das-salvaguardas-redd-.
Publicado em 13 abr 2018. Extraído em 20 mar 2019.

Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro
Relatório disponibilizado. O relatório disponibilizado foi importante para que as ações voltadas
para o ordenamento, manejo e conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro fosse realizada em
sua totalidade. Algumas metas do setor ocorreram de maneira emergencial, por trabalhar diretamente
com a fauna silvestre ameaçada de extinção. As parcerias com o IBAMA e ICMBIO contribuíram na
execução de Planos de Ação Nacional para preservação de espécimes, e na melhoria das ferramentas
de gestão da fauna silvestre nativa, dentre outras.

Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas
Relatório disponibilizado. Foram realizadas vistorias de recuperação de áreas degradadas.

Fiscalização ambiental
Documento emitido. Foram emitidos 6.900 documentos, resultantes do trabalho das equipes
da Superintendência de Fiscalização e Diretorias de Unidades Desconcentradas em ações de
fiscalização de desmatamento, queimadas, exploração seletiva ilegal, produtos e subprodutos
florestais, pesca depredatória, empreendimentos usuários de água, empreendimentos
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potencialmente poluidores e áreas de disposição de resíduos sólidos. As operações de Fiscalização de
Fauna realizadas de janeiro a dezembro de 2018 resultaram em 12.630 pessoas abordadas e
orientadas; na vistoria de 5.396 veículos, 647 embarcações, 20.613,399 kg de pescado, 140 peças de
pescado e 34.439 unidades de isca viva; apreensão de 09 veículos, 12 embarcações, 12 motores, 76
redes, 23 tarrafas, 2.079 apetrechos/materiais, 320 armadilhas, 07 armas de fogo, 91 munições,
11.533,832 kg de pescado e 123 peças de pescado; emissão de 378 autos de inspeção, 99 autos de
infração, 222 termos de apreensão, 19 termos de depósito, 123 termos de doação, 30 boletins de
ocorrência, 45 relatórios técnicos e aplicação de R$ 372.067,66 em multas. As operações de
Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas e Exploração Seletiva Ilegal realizadas de janeiro a
dezembro de 2018 resultaram no embargo de 87.683,77851 hectares; autuação de 85.881,7240
hectares de área desmatada e aplicação de R$ 275.241.009,66 em multas; autuação de 3.239,9633
hectares de área queimada e aplicação de R$ 1.235.135,00 em multas; autuação de 4.735,1519
hectares de exploração seletiva ilegal de madeira e aplicação de R$ 14.917.305,44 em multas. No
mesmo período foram realizadas operações de Fiscalização de Transporte e Comércio de Produtos e
Subprodutos Florestais que resultaram em 219.690,9294 m³ de madeira autuada, 6.240,00 m³ de
madeira apreendida e aplicação de R$ 58.775.518,95 em multas. As operações de Fiscalização de
Desmatamentos, Queimadas, Exploração Seletiva Ilegal, Transporte e Comércio de Produtos e
Subprodutos Florestais realizadas de janeiro a dezembro de 2018 resultaram na emissão de 135 autos
de inspeção, 98 notificações, 242 relatórios técnicos, 679 autos de infração, 332 termos de embargo,
45 termos de apreensão, 32 termos de depósito e 125 relatórios de inspeção. No período de janeiro a
dezembro de 2018 foram fiscalizadas 238 pessoas físicas/jurídicas responsáveis por áreas e
empreendimentos envolvendo disposição de resíduos sólidos, usuários de água e atividades
potencialmente poluidoras, resultando na emissão de 205 autos de inspeção, 85 notificações, 62
termos de embargo, 50 despachos, 204 relatórios técnicos, 33 relatórios de inspeção e 165 autos de
infração, gerando multas no valor total de R$ 48.375.725,00. A Coordenadoria de Bens e Produtos
Retidos emitiu, no período de janeiro a dezembro de 2018, 71 atestados de destino, 98 declarações
de transporte, 110 termos de liberação, 156 ofícios, 43 termos de restituição e 177 termos de
liberação/leilões, totalizando 655 documentos. De janeiro a dezembro de 2018 as Diretorias de
Unidades Desconcentradas emitiram 1.370 documentos resultantes dos trabalhos de fiscalização de
áreas e empreendimentos que envolvam disposição de resíduos sólidos, usuários de água e atividades
potencialmente poluidoras, e 1467 documentos resultantes dos trabalhos de fiscalização de
desmatamentos, queimadas, transporte e comércio de madeiras, fauna e recursos pesqueiros,
totalizando 2837 documentos. Em decorrência das operações de fiscalização e consequentes
apreensões e autuações, os infratores são compelidos a utilizar os bens e serviços ambientais de forma
sustentável.

88

Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Figura 6 Sema prepara fiscalização no Nortão durante Piracema que começou hoje em Mato Grosso. Disponível em:
https://www.sonoticias.com.br/geral/sema-fara-fiscalizacao-no-nortao-durante-piracema-que-comecou-hoje-em-mato-grosso/.
Publicado em: 01 out 2018. Extraído em: 20 mar 2018.

Figura 7 PIRACEMA: Sema apreende mais de 400 quilos de pescado em 3 municípios de MT. Disponível em:
http://www.gazetadigital.com.br/editorias/policia/sema-apreende-mais-de-400kg-de-pescado-irregular-em-mt/
557331. Publicado em: 15 nov 2018. Extraído em: 20 mar 2019.

Implementação da política nacional de resíduos sólidos
Política implementada. Para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos foram
realizadas ações voltadas ao objetivo específico de ordenar e controlar as ações voltadas aos resíduos
sólidos no Estado de Mato Grosso, para reduzir a degradação ambiental acarretada pela disposição
inadequada dos resíduos, tais como: vistorias, fiscalizações e licenciamento ambiental de
empreendimentos voltados à disposição final de resíduos, o que gerou impacto positivo nos nossos
indicadores. Também foram realizados procedimentos processuais, em resposta aos órgãos de
fiscalização (Ministério Público, Assembleia Legislativa, entre outros).

Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF
Programa implementado. O PEAAF no Estado de Mato Grosso tem o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento rural sustentável e a regularização ambiental das propriedades rurais
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familiares, tendo como referência a agroecologia e práticas produtivas sustentáveis. A SEMA firmou o
convênio com o Fundo Nacional de Meio Ambiente por meio do Edital 001/2013/FNMA - MMA/FNMASEMA-MT/006/2014 - Convênio 801789/2014 para a Formação de Agentes Populares em Educação
Ambiental na Agricultura Familiar e Implementação de Projetos Comunitários de Educação Ambiental,
com objetivo de formação de 180 (cento e oitenta) agentes populares de Educação Ambiental na
Agricultura Familiar, organizados em seis (6) turmas. Foi feita aquisição de material de informativo
pedagógico e caderno de receitas. Foi procedida a revisão do orçamento compreendendo os 9 (nove)
Projetos Comunitários de Educação Ambiental aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA,
para serem implementados nas comunidades em 2018/2019. Foi procedida a articulação e
envolvimento com Prefeituras e EMPAER para apoiar a atualização, execução e dar assistência técnica
aos agentes populares para execução dos Projetos de Educação Ambiental, bem como foram
realizadas visitas de acompanhamento nos assentamentos.

Figura 8 Programa de Educação Ambiental busca práticas sustentáveis na Agricultura Familiar de Rosário Oeste.
Disponível em: http://www.rosariooeste.mt.gov.br/noticia-da-secretaria-de-agricultura/item/
3408-programa-de-educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental. Publicado em: 29 nov 2018. Extraído em: 20 mar 2019.

Monitoramento da qualidade do ar
Medição da qualidade do ar realizada. A obtenção dos dados do Instituto Nacional de
Pesquisas Especiais - INPE para a elaboração dos boletins diários da qualidade do ar foram obtidos com
êxito na maior parte dos dias. As informações da qualidade do ar puderam ser disponibilizadas no site
da SEMA em sua totalidade. Foram confeccionados mais de 314 boletins diários da qualidade do ar.
Os resultados obtidos com a ação contribuíram para que o objetivo do programa fosse alcançado uma
vez que os dados da qualidade do ar compõem um dos indicadores da efetividade das ações do
Programa 393 (Promoção da Conservação Ambiental para a Melhoria da Qualidade de Vida), e
portanto, foram imprescindíveis para a avaliação da gestão ambiental no Estado.

Gestão da biodiversidade da flora
Relatório elaborado. Em relação à análise de processos relacionados a flora de Mato Grosso
foi elaborado parecer sobre o Jardim Botânico de Cuiabá e elaborado Nota Técnica n.
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001/CCRE/SUBIO/SEMA/MT sobre proposta de criação de uma área protegida no entorno do Córrego
Baixo e Lagoa Salobão, na sub-bacia hidrográfica do Rio Cuiabá. A Coordenadoria de Conservação e
Restauração de Ecossistemas – CCRE participou e coordenou 03 reuniões ordinárias e 03 reuniões
extraordinárias do Comitê da Reserva da Biosfera do Pantanal - CERBPantanal-MT. Foram emitidas 8
autorizações de coleta e transporte de material botânico pelos analistas da CCRE.
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Estado Parceiro e Empreendedor
Diretrizes:
 Desenvolver a infraestrutura logística no Estado.
 Promover o crescimento da agricultura de produção familiar.
 Promover o desenvolvimento econômico do Estado.

Quadro Consolidado dos Programas do Eixo:
Eixo Estruturante / Programa
Estado Parceiro e Empreendedor
Comercialização dos Produtos da Agricultura
Familiar
Defesa Sanitária Animal
Defesa Sanitária Vegetal
Descubra Mato Grosso
Desenvolve Mato Grosso
Inspeção de Produtos de Origem Animal
Mato Grosso Empreendedor
Mato Grosso Pró-Estradas
Operação do Sistema de Transporte de Mato
Grosso
Organização do Sistema de Produção da
Agricultura Familiar
Programa de Articulação e Desenvolvimento
Regional
Regulação Eficiente dos Serviços Públicos
Delegados
Regularização Fundiária

Orçamento
Orçamento
Empenhado
Previsto na LOA
Autorizado
1.626.987.060,91 1.209.241.362,05 773.449.008,02
2.801.737,20

5.206.389,88

597.017,09

3.587.060,40
1.117.927,98
36.134.637,98
34.356.992,41
705.752,19
7.640.111,25
1.429.665.464,40

8.684.684,58
1.670.328,47
53.247.925,37
23.213.101,81
671.284,07
2.087.913,69
1.024.560.380,37

6.015.165,40
809.375,72
37.377.033,97
2.335.320,38
206.928,94
257.838,58
683.655.947,02

60.225.584,20

38.125.712,89

29.042.018,35

28.797.601,00

31.633.952,52

12.734.871,53

18.522.591,90

17.705.773,60

0,00

1.399.600,00

1.120.000,00

348.429,24

2.032.000,00

1.313.914,80

69.061,80
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Programa 185 Descubra Mato Grosso
Objetivo do Programa:

Desenvolver a cadeia produtiva do turismo

Unidade Responsável:

17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Quadro de Indicadores:
Os indicadores não foram apurados de forma tempestiva, pois suas variáveis são retiradas das
informações do CAGED, e este ainda não disponibilizou os números atualizados. Ainda assim,
observou-se que houve uma variação negativa no último ano apurado, embora não seja muito
expressiva. Tal variação pode ser reflexo do momento econômico que o país vem passando.

Entregas do Programa
Promoção do "Destino MT"





WTM Latin America | Abril 2018;
BNT Mercosul | Junho 2018;
ABAV Expo | Setembro 2018;
Festuris | Novembro 2018.

Festuris - Foto: Roberto Castro/MTur
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Programa 208-Regularização Fundiária
Objetivo do
Programa:

Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais
no Estado de Mato Grosso

Unidade
Responsável:

04304 - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso

Quadro de Indicadores:
Indicador

Percentual acumulado
de conjuntos
habitacionais
regularizados pelo
INTERMAT
Imóveis rurais
cadastrados e medidos.
Plano de
Desenvolvimento de
Assentamento.

Unidade
de medida

Valor
apurado
no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

15,50

31/12/2018

INTERMAT

-

14.481,00

31/12/2018

INTERMAT

-

13,00

31/12/2018

INTERMAT

-

49.531,00

31/12/2018

INTERMAT

-

12.943,00

31/12/2018

INTERMAT

26
Percentual

Unidade

Unidade

Lotes urbanos
regularizados.

Unidade

Número de títulos rurais
expedidos.

Unidade

Percentual acumulado
de glebas rurais
regularizadas pelo
INTERMAT
Percentual acumulado
de assentamentos rurais
emancipados pelo
INTERMAT

Valor
previsto
para o
exercício

12,00

8,00

12,00

4,00

Percentual

Percentual

31/12/20
18
31/12/20
18

INTERMAT

INTERMAT

A política de regularização fundiária estadual deve contribuir para a segurança jurídica e para
a redução dos conflitos sociais. A titulação de imóveis rurais ajuda na obtenção de créditos e no
fortalecimento de cadeias produtivas nos municípios, consequentemente, no aumento da produção
agropecuária, na geração de emprego para trabalhadores rurais e no aumento da renda das famílias
de agricultores familiares e empresariais. Já a titulação de lotes urbanos efetiva o direito à moradia
nas cidades.
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7,5% de conjuntos habitacionais com regularização fundiária urbana realizada,
acumulando índice de 15,5% do total do Estado de Mato Grosso.

Entrega de 95% de títulos nos Assentamentos de Conquista/Cuiabá, Nossa Senhora Aparecida/
Alta Floresta, Júlio Domingues Firmino/Alta Floresta, Boa Esperança/ Paranaíta e Rio Santana/
Nortelândia, Cinturão Verde/Pedra90 em Cuiabá.


322 Imóveis rurais cadastrados e medidos, no exercício de 2018, acumulando ao
longo do programa 14.481 imóveis.

Entregas do Programa:
Regularização fundiária das áreas urbana do Estado

350 levantamentos ocupacionais dos imóveis;
546 emissões de títulos definitivos de lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de
competência do estado;
15 Revisões de processos dos títulos definitivos expedidos pelo INTERMAT com emissão de títulos.

Regularização fundiária de áreas rurais

3.054 pareceres técnicos emitidos, como condição prévia para os seguintes produtos:
597 títulos rurais definitivos expedidos, acumulando até o exercício 12.943 títulos expedidos;
23 Certidões Administrativas;
110 Cartas de Anuência;
489 Autenticidades de Títulos;
27 Certidões de Inteiro Teor;
327 Certidões de Localização;
75 Certidões de Legitimidade;
679 Certidões de Legitimidade de Origem;
75 Certidões de Usucapião
652 Documentos de Informação de Registro Imobiliário.
Regularização fundiária dos assentamentos rurais
01 assentamento rural georreferenciado e certificado;
645 visitas domiciliares para vistorias e entrevistas sociais;
02 diagnósticos sócio econômico dos assentamentos rurais elaborados.
Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos
07 conjuntos habitacionais legalizados;
624 títulos definitivos expedidos dos loteamentos das extintas COHAB e CODEMAT.

96

Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Programa 214 – Defesa Sanitária Vegetal
Objetivo do Programa:

Fortalecer o sistema de defesa fitossanitária, garantindo
a qualidade da produção agrícola.

Unidade Responsável:

17303-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso.

Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Municípios infestados
com a Broca da Teca
(atualmente, somente
em Cuiabá)

Unidade

1

0,00

31/12/2018

INDEA

Número de aplicações
para controle da
ferrugem asiática da soja

Unidade

5

4,00

31/12/2018

APROSOJA

Número de aplicações
para controle do bicudo
do algodoeiro

Unidade

12

15,00

31/12/2018

IMA/MT

-

0,00

31/12/2018

INDEA

Manutenção do status de
livre de pragas
quarentenárias presentes Município
para o Estado de Mato
Grosso
Certificação de locais de
produção livres para
sinoxylon conigerum

Unidade

-

0,00

31/12/2018

INDEA

Média do número de
aplicações para o
controle do Bicudo do
Algodoeiro no Estado de
Mato Grosso

Unidade

12

15,00

31/12/2018

CDSV/INDE
A

Número de novas pragas
no Estado de Mato
Grosso

Unidade

0

1,00

31/12/2018

CDSV/INDE
A

Média do número de
aplicações para o
controle da Ferrugem
Asiática da Soja no
Estado de MT

Unidade

5

4,00

31/12/2018

INDEA
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O estado de Mato Grosso permaneceu no mesmo status fitossanitário, demonstrando que as
ações de fiscalização e da vigilância continuam efetivas mesmo com a constantes dificuldades
orçamentárias, alcançando seu objetivo de fortalecimento do sistema de defesa fitossanitário,
comprovado pelo crescimento do setor produtivo de vegetais em Mato Grosso.

GCOM-MT (fonte: www.indea.mt.gov.br)

Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e Agrotóxicos
15.459 partidas fiscalizadas, visando impedir a entrada e a disseminação de pragas vegetais,
de outras Unidades da Federação e outros países, com vistas a evitar danos à economia, ao meio
ambiente e à saúde da população, bem como inspecionar a qualidade dos produtos agrícolas no
trânsito internacional.

Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados

1.028 análises laboratoriais realizadas para atender a fiscalização do comércio de sementes
realizado pelo INDEA/MT e também para fiscalização da produção de sementes realizada pela
Superintendência Federal de Agricultura de Mato Grosso (MAPA).

Fiscalização do comércio de materiais propagativos
5.236 estabelecimentos fiscalizados, objetivando garantir a conformidade com os padrões de
qualidade fisiológica, fitossanitária e identidade genética, dos materiais de propagação vegetal
ofertados para os produtores rurais.

Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias
157 propriedades inspecionadas, visando prevenir a entrada de novas pragas quarentenárias
ausentes, monitorar e controlar as pragas quarentenárias presentes, garantindo o acesso dos produtos
agrícolas do Estado de Mato Grosso, aos mercados consumidores, de acordo com os preceitos da
Convenção Internacional de Proteção de Plantas.

Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação
fitossanitária
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67 propriedades inspecionadas, com objetivo de garantir a segurança fitossanitária dos
produtos vegetais e seus subprodutos, por meio de ações de prevenção, controle, erradicação de
pragas e da certificação fitossanitária, atendendo as exigências dos mercados nacional e internacional.

Prevenção e controle de pragas de importância econômica

4.583 propriedades inspecionadas, com objetivo de garantir a segurança fitossanitária
estadual e nacional, de modo a agregar valor qualitativo e quantitativo aos produtos vegetais e
subprodutos, para torná-los competitivos e atender as exigências dos mercados nacional e
internacional.

Gestão de agrotóxicos e afins

11.508 fiscalizações realizadas, visando assegurar que os agrotóxicos e afins, ofertados no
mercado interno e externo, sejam efetivos no controle de pragas de plantas cultivadas.

Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação

01 Campanha educativa realizada com objetivo de orientar os integrantes da cadeia produtiva,
sobre as normas e procedimentos referentes à sanidade vegetal, insumos, agrotóxicos e afins.
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Programa: 216-Defesa Sanitária Animal
Objetivo do Programa: Fortalecer o sistema de defesa sanitária animal melhorando as
ações de controle, erradicação e prevenção de doenças no Estado
de Mato Grosso
Unidade Responsável:

17303-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso

Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentual de focos de
anemia infecciosa equina Percentual
em saneamento

100

33,00

29/01/2019

INDEA

Pontuação média obtida
na aplicação da
ferramenta PVS/OIE

Unidade

3,8

3,23

29/01/2019

CDSA,
MAPA, OIE

Percentual

100

82,12

29/01/2019

INDEA

Horas

72

477,00

29/01/2019

CDSA/INDE
A/MT

Percentual de focos
(brucelose, tuberculose e Percentual
mormo) em saneamento

100

89,58

29/01/2019

INDEA/MT

Taxa acumulada de
visitas a propriedades em Percentual
vigilância epidemiológica

75

76,75

29/01/2019

CDSA/INDE
A/MT

Manutenção da condição
de livre de doenças no Percentual
Estado de Mato Grosso

100

100,00

29/01/2019

Percentual de suspeitas
de doenças de
notificação compulsória
atendidas
Tempo médio para
atendimento à
notificação de foco de
doenças

OIE e MAPA

O Mato Grosso manteve seu status de livre de febre aftosa, peste suína clássica, influenza
aviária, doença de newcastle e encefalopatia espongiforme bovina, ou seja, Mato Grosso permanece
habilitado a exportar sua produção para uma grande quantidade de países que exigem essas
certificações.
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GCOM-MT (Fonte: indea.mt.gov.br)

O INDEA/MT entregou à sociedade a manutenção do status sanitário, porém sempre na
dependência de recursos externos, o que é totalmente incompatível com a atividade típica de estado
que a instituição desenvolve, executando a norma para o bem comum, muitas vezes em prejuízo de
interesses privados, o que no curto e médio prazo pode prejudicar sua independência técnica caso o
governo não disponibilize os recursos públicos necessários. Foram executadas as metas estabelecidas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento referentes ao processo de retirada da
vacinação de febre aftosa que irá ocorrer no Brasil, e Mato Grosso está inserido nesse contexto, já
antevendo o incremento das ações de vigilância quando não for mais permitida a vacinação de bovinos
contra febre aftosa, o INDEA/MT mantém robusta atividade de vigilância veterinária na Fronteira
BR/BO, treinamentos para médicos veterinários, cadastramento das divisas e delimitação da área livre
sem vacinação e pactuação do plano nacional de febre aftosa com a sociedade.
No caso das ações de controle de enfermidades zoonóticas, como a raiva, brucelose,
tuberculose, mormo, entre outras, o INDEA interage com a Secretaria de Saúde trabalhar a saúde
humana, e com isso, atingir o conceito de "Uma Saúde", que já vem sendo preconizada pela
Organização Mundial para a Saúde Animal (OIE), Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO) e Organização Mundial de Saúde (OMS).

Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos;

53 propriedades atendida em ação de vigilância epidemiológica;

Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal

140 monitorias realizadas em áreas de defesa sanitária animal;

Prevenção e erradicação da febre aftosa

17.222 propriedades atendidas em ação de vigilância epidemiológica.

Controle das doenças dos equídeos

66,5 focos de anemia infecciosa equídea (AIE) e mormo detectados atendidos, com
realização de testes diagnósticos e eliminação de animais infectados.
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Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário

16.143 fiscalizações em revenda realizada, visando garantir a qualidade dos produtos
veterinários comercializados no Estado.

Controle e erradicação da brucelose bovina

11.854 propriedades com vacinação realizada, objetivando controlar a brucelose
bovina e bubalina no estado através da vacinação de bezerras nas propriedades rurais.

Erradicação da tuberculose bovina

80 focos residuais de tuberculose bovina saneados no Estado de Mato Grosso.

Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina

4514 propriedades atendida em ação de vigilância epidemiológica, visando controlar
a raiva dos herbívoros e prevenir as encefalopatias espongiformes bovina.

Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos

54.375 boiadas e veículos fiscalizados, de modo a reduzir o risco de introdução e
disseminação de doenças no Estado.

Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários

997 eventos atendidos, buscando reduzir o risco de disseminação de doenças em
eventos pecuários.

Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural

514 eventos realizados, como objetivo de orientar os produtores rurais acerca da
importância dos manejos sanitários na manutenção da sanidade animal e saúde
humana.

Capacitação em defesa sanitária animal

4 cursos realizados de modo a qualificar os técnicos oficiais e privados em ações na
área de defesa sanitária animal.

Realização de análises laboratoriais

187 análises laboratoriais realizadas para obter respostas seguras as suspeitas clinicas
para atividade de defesa sanitária animal.

Cadastramento de estabelecimentos pecuários

97.164 propriedades com geolocalização cadastradas, para manter atualizado o
cadastro das propriedades rurais do Estado.

Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos

4.124 propriedades atendidas em ação de vigilância epidemiológica, visando a
prevenção, controle e erradicação das doenças dos suídeos.

Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves

1.893 propriedades atendidas em ação de vigilância epidemiológica, objetivando a
prevenção, controle e erradicação das doenças das aves.
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Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação

86 auditorias realizadas, visando certificar propriedades rurais para exportação de
produtos de origem animal aos mercados que exijam rastreabilidade.
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Programa: 217-Inspeção de Produtos de Origem Animal
Objetivo do Programa:

Garantir a qualidade higiênico sanitária dos produtos e subprodutos
de origem animal produzidos em estabelecimentos registrados, por
meio de sua certificação para consumo humano.

Unidade Responsável:

17303-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso

Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Volume de produtos
de origem animal
inspecionados

Tonelada

63000

135995885

30/01/2019

Percentual de
Municípios adesos ao
sistema SUSAF

Percentual

3,55

0

31/12/2018

Índice de
conformidade de
produtos de origem
animal inspecionados

Índice

0,35

0,89

30/01/2019

INDEA/MT

Estabelecimentos
registrados no SISE

Unidade

46

43

30/01/2019

INDEA/MT

INDEA/MT

CISPOA/INDEA

Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal
43 Estabelecimentos fiscalizados, com objetivo de garantir a segurança higiênico-sanitária e
tecnológica, identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal (carne bovina,
suína, de aves e de pescado, leite, mel, ovos) e seus derivados para o consumo humano.

Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território
mato-grossense
9.979 veículos fiscalizados para coibir o trânsito ilegal de produtos e subprodutos de origem
animal no território mato-grossense.

Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal
08 reuniões realizadas, atendendo ao objetivo de orientar aos produtores e consumidores
sobre a importância e os riscos inerentes ao consumo de produtos de origem animal.
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Programa: 229 – Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
Objetivo do Programa: Garantir a prestação adequada dos serviços públicos delegados pelos
entes regulados.
Unidade Responsável: 04301- Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos
Delegados do Estado de Mato Grosso
Quadro de Indicadores:
Embora não tenha conseguido levantar o índice de satisfação dos usuários, devido à falta de
recursos para contratação de pesquisa, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos
Delegados (AGER/MT) atingiu 80 % da meta física de regulação e fiscalização dos serviços públicos
delegados, no objetivo de garantir a prestação adequada, pelos entes regulados, dos serviços públicos
a eles delegados.

Entregas do Programa:
Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados
No setor de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros: regulação,
normatização, controle e fiscalização dos contratos de concessões e termos de autorização para
fretamentos do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato
Grosso - STCRIP e dos contratos de concessões de terminais rodoviários e no acompanhamento do
equilíbrio econômico e dos indicadores de desempenho, totalizando 304 (trezentos e quatro) Autos
de Infração e de Apreensão, além de combate ao transporte clandestino intermunicipal de passageiros
com o início da Operação Linha Cruzada, realizada principalmente no Terminal Rodoviário de Cuiabá
e também junto aos Postos da Polícia Rodoviária Federal.
No setor de rodovias: regulação, normatização, controle dos contratos de concessões e
fiscalização dos 05 (cinco) trechos de rodovias concedidas às concessionárias Associação dos
Produtores da Rodovia da Mudança, Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração
Leste/Oeste - Intervias, Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração Leste/Oeste - Apasi,
Associação dos Produtores da Rodovia da Produção - SPS e Morro da Mesa S/A, totalizando 12 (doze)
fiscalizações, abrangendo todas as rodovias concedidas, bem como o acompanhamento das novas
concessões.
No setor de transporte hidroviário: regulação, normatização e controle das empresas Doerner
& Cia. Ltda. e Centro Oeste Navegações Ltda., delegatárias dos serviços, e fiscalização nas 12 (doze)
travessias autorizadas, bem como atuação no processo de renovação das autorizações das travessias
(balsas), o qual se encontra na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística,
No setor de energia elétrica: fiscalização das usinas de geração de energia elétrica em
construção e em operação no Estado, assim como do serviço público de distribuição, conforme
Convênio de Cooperação n° 25/2011-ANEEL, totalizando 28 (vinte e oito) fiscalizações de usinas
termoelétricas, pequenas centrais elétricas e usinas hidroelétricas e 04 (quatro) acompanhamentos do
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Plano de Resultados pactuado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Convênio de Cooperação
n° 25/2011-ANEEL).
No setor de saneamento: elaboração de estudos para fiscalização e normatização do setor no
Estado, bem como fiscalização dos serviços públicos nos municípios de Confresa e Diamantino,
conforme Termos de Cooperação Técnica n° 001 e 002/2016, respectivamente.
No setor de estudos econômicos: acompanhamento dos contratos, emissão de pareceres
técnicos nos processos de reajuste e revisão, bem como análises de demonstrativos contáveis das
concessionárias.
No setor de Ouvidoria, considerando todos os canais de comunicação disponibilizados: 3.385
(três mil, trezentos e oitenta e cinco) atendimentos, sendo os mais recorrentes os relativos a
transporte intermunicipal de passageiros (2.572 atendimentos) e ao Terminal Rodoviário de Cuiabá
(417 atendimentos). Ainda, a ação incluiu as atividades de mediação e ouvidoria, no que se refere ao
atendimento às solicitações dos usuários do STCRIP, dos terminais rodoviários, das rodovias
pedagiadas, de energia elétrica e de saneamento (nos municípios conveniados). Também através da
Ouvidoria da AGER/MT, foi feita a divulgação dos direitos e deveres, por meio de cartilhas impressas
e/ou disponibilizadas no site institucional, buscando assegurar a harmonia e o equilíbrio entre o
público-alvo do programa - poder concedente, usuários e concessionários ou delegatários.

Fiscalização dos serviços de transporte de passageiros em
Rondonópolis. Fonte: Site da AGER-MT

F emndonópolisRondonópolis.Coletivo Rodoviário

Um dos diversos canais de comunicação disponibilizados pela Ouvidoria
da AGER_MT. Fonte: Site Midia News

Analistas Reguladores em capacitação por parceria entre
AGER_MT e ANEEL. Fonte: Site da AGER-MT

Autorização, pela AGER-MT, do reajuste na tarifa de pedágio na
MT–235. Fonte: Site do Grupo Entrevia
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Programa 382 – Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Objetivo do Programa: Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura
Familiar.
Unidade Responsável: 12101 – Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos
Fundiários
Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade
de
medida

Percentual de cobertura
dos serviços de ATER

Percentual

Valor
previsto
para o
exercício
40,50

Valor
apurado no
exercício
33,00

Data de
apuração

08/02/2019

Fonte de
apuração

EMPAER

Neste momento não é possível analisar os resultados do programa, na perspectiva do
indicador, uma vez que os três primeiros não foram disponibilizados pela instituição fonte. Contudo,
a execução do conjunto de ações componentes do programa foi comprometida sobremaneira devido
à severa indisponibilidade orçamentária e financeira. O resultado de prestar serviços de assistência
técnica e extensão rural (ATER) foi parcialmente alcançado, resultando em uma cobertura de
atendimento de aproximadamente 33% das famílias de agricultores familiares existentes no estado.

Entregas do Programa:
Elaboração do Plano Estadual de Economia Solidária (SEAF)



Elaborado o diagnóstico dos empreendimentos de economia solidária existentes nas
diversas regiões do estado.
Elaborado o Plano Estadual de Economia Solidária de Mato Grosso, sendo validado
no âmbito do Conselho Estadual de Economia Solidária.

Manutenção do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso (SEAF)


Regularização de contratos de financiamento firmados pelo extinto programa banco
da terra, feitos originalmente na forma associativa, para a modalidade individual, com
substituição dos beneficiários.

Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar (SEAF)


Lançamento da Plataforma da Agricultura Familiar de Mato Grosso
(agriculturafamilairmt.firebaseapp.com), reunindo informações sobre os diversos
temas ligados à agricultura familiar.
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Promoção da mecanização e insumos para a atividade produtiva familiar (SEAF)


1.850 agricultores familiares beneficiados com equipamentos (insumos mecânicos
para produção).

Consolidação das cadeias produtivas da agricultura familiar (SEAF)


Capacitação de 200 técnicos da EMPAER, de prefeituras e da própria SEAF,
integrando-os com pesquisadores de diversas instituições, para transferência e
validação de tecnologias, atingindo aproximadamente 9.300 agricultores familiares
com orientações técnicas nas cadeias produtivas do café, da fruticultura, do leite e
da piscicultura.

Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMPAER)


34.334 famílias de agricultores familiares, que corresponde a 52.815 agricultores
(as), localizadas em 135 municípios, foram assistidas com prestação de serviços de
ATER, através de 133.807 atendimentos prestados.



15.321 agricultores familiares alcançados por iniciativas de divulgação das políticas
públicas para agricultura familiar, realizadas em 135 municípios.



9.675 agricultores familiares, em 135 municípios, habilitados para acesso às políticas
públicas, através da emissão de DAP’s e da elaboração de 1.659 projetos técnicos
para captação de crédito de investimento e custeio.



Difusão de tecnologias de produção e informações de mercado das cadeias
produtivas do leite, piscicultura, fruticultura, mandioca e café, em 30 municípios:
com prestação de serviços de ATER para 9.790 agricultores familiares e a capacitação
de 2.962 agricultores familiares, através de 34 eventos.



6.003 agricultores familiares, de 55 municípios, atendidos com informações relativas
a educação ambiental e segurança alimentar (3.209), educação sanitária (532),
educação ambiental (956), saúde preventiva (1.003), plantas medicinais (118),
integração sócio econômica e cultural (1.141), turismo rural (271) e artesanato (1.189)
12 eventos de capacitação oferecidos para as equipes técnicas de 101 unidades
operativas da EMPAER, capacitando 297 técnicos.



Pesquisa tecnológica para a agricultura familiar (EMPAER)






42 projetos de pesquisa realizados, com condução e divulgação de 75 unidades
experimentais de pesquisa e de validação de tecnologia, sendo 41 experimentos de
pesquisa e 34 unidades de validação de tecnologia.
Realização de 13 eventos de apresentação e divulgação dos resultados de pesquisa e
validação de tecnologia, beneficiando 211 técnicos de 77 municípios e 719 agricultores
de 07 municípios, sendo: 05 dias de campo - sobre mandioca (03), banana (01),
integração lavoura-pecuária-floresta (01); 04 cursos - agroecologia (02), bovinocultura
(01) e fruticultura (01); 03 minicursos – agroecologia (01), enxertia e poda de citrus
(01) e piscicultura (01); e 01 tour do feijão.
09 publicações diversas editadas para divulgação dos resultados de pesquisa
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Fomento para a aquisição de insumos para a agricultura familiar (EMPAER)
Produzidos e disponibilizados 603.675 insumos, que foram comercializados a preços

acessíveis para 2.699 agricultores familiares distribuídos em 103 municípios, sendo:
 17.275 mudas de espécies frutíferas, florestais e ornamentais comercializadas para
268 agricultores de 40 municípios;
 537.000 alevinos comercializados para 270 agricultores de 13 municípios;
 115 matrizes e reprodutores suínos comercializados para 40 agricultores de 11
municípios e;
 realizados 49.285 análises laboratoriais disponibilizadas para 2.116 agricultores de 103
municípios.
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Programa 383–Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
Objetivo do Programa:

Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no
mercado consumidor

Unidade Responsável:

12101 – Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos
Fundiários

Quadro de Indicadores:
Indicador
Taxa de crescimento das
contratações da
agricultura familiar no
PAA em Mato Grosso

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado
no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentual

65,91

12

08/ 02/2018

CONAB/MDS

Os resultados do programa contribuíram para a ampliação da participação dos produtos da
agricultura familiar no mercado consumidor, uma vez que levaram à facilitação e ao aumento da
comercialização dos seus produtos, contudo o desempenho da execução ficou muito abaixo do
previsto, devido à severa indisponibilidade orçamentária e financeira.

Entregas do Programa:
Promoção dos canais de comercialização (SEAF)


Distribuição de barracas de feira para agricultores familiares que comercializam sua
produção em 20 feiras livres.

Promoção do acesso aos mercados institucionais (SEAF)


Realização do 1º Encontro de Oportunidades e Negócios para a Agricultura Familiar,
em conjunto com SEAD e CONAB.

Incentivo à agro industrialização familiar e comunitária (SEAF)


Disponibilização de equipamentos para implantação de uma agroindústria de mel,
beneficiando um grupo de agricultores familiares.
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Programa 384–Mato Grosso Empreendedor
Objetivo do Programa:

Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e
criatividade nos setores associados à produção econômica

Unidade Responsável:

17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Quadro de Indicadores:
Indicador

Taxa de crescimento no
número de abertura de
empresas no Estado
Taxa de crescimento no
número de fechamento
de empresas no Estado
(meta negativa)

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentual

8,00

13,07

01/02/201
9

JUCEMAT/SEMP
E

Percentual

15,00

21,87

01/02/201
9

SEDEC/Sec Adj
de Empreend. e
Investimento

O indicador Taxa de crescimento no número de abertura de empresas no Estado apresentou
uma considerável recuperação nos últimos dois anos, compensando as perdas dos anos anteriores.
Essa recuperação reflete a retomada do ânimo do mercado em relação ao futuro. Já o indicador Taxa
de crescimento no número de fechamento de empresas no Estado ainda está muito acima da meta
que se busca para o ano de 2019, embora tenha sofrido uma grande melhora em 2018 (21,87%) em
relação a 2017 (34,86%).
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Programa 385–Desenvolve Mato Grosso
Objetivo do Programa:

Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e
secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado

Unidade Responsável:

17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Quadro de Indicadores:
Indicador

Concentração
dos
principais
produtos
agropecuários
exportados
Participação
dos
produtos industrializados
nas
exportações
do
Estado

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentual

92,03

01/02/2019

MDIC

Percentual

4,27

01/02/2019

MDIC

O indicador Concentração dos principais produtos agropecuários exportados piorou no ano de
2018, passou de 88,86 em 2017 para 92,03 em 2018, refletindo uma maior concentração na pauta
de exportações do Estado, indo no sentido contrário da diversificação, que é o desejável. Este
mercado é influenciado pela demanda internacional e o Governo do Estado não tem gerência sobre
a demanda, podendo influenciar apenas a oferta. O indicador Participação dos produtos
Industrializados nas exportações do Estado apresentou uma pequena melhora passando de 4,03 em
2017 para 4,27 em 2018. Porém, ainda muito aquém da meta projetada para 2019, que é de 18%.

Entregas do Programa
Promoção do desenvolvimento de distritos industriais
Atualmente, os Distritos Industriais administrados pelo Governo do Estado encontram-se em
Cáceres e Cuiabá. As atividades desenvolvidas são: Reserva de Área para venda subsidiada,
Acompanhamento dos tramites de construção e funcionamento do empreendimento, Vistorias
Técnicas, Análises de Processos, Cancelamento de Reserva de área em caso de não cumprimento das
normas estabelecidas pelo Dec. nº 821/2007 e Desapropriação de imóveis que descumpriram as
normas dos Distritos Industriais.
O Distrito de Cáceres possui 3 empresas em reserva de área e 6 empresas implantadas.
Através de vistoria in loco, verificou-se 4 empresas em funcionamento e 2 empresas fechadas. O
Distrito de Cuiabá conta com cerca de 251 empresas, com aproximadamente 70% em
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funcionamento, gerando empregos diretos nos mais variados setores. Através de diagnósticos de
campo, apurou-se: 226 empresas implantadas, 36 empresas em implantação, 20 empresas com
reserva de área e, dessas empresas, 214 estão escrituradas e registradas.

Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado

Conclusão do projeto da caracterização das argilas para indústria cerâmica.

Apoio à implementação de feira
expositora de tecnologia agropecuária no
Estado

Realização de 03 (três) feiras expositora
de tecnologia agropecuária, sendo elas: AgroMt
2018, em Cuiabá; Acrinorte, em Sinop e Farm
Show 2018, em Primavera do Leste. Tais feiras
apresentaram as mais modernas tecnologias e
inovações no setor agropecuário brasileiro, além
de palestras técnicas e motivacionais.

Agro MT 2018 - Fonte: Instagram @pautaprontaconteudo

Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato
Grosso

Foi criada uma nova agência de fomento e desenvolvimento do Estado. A antiga agência de
fomento sofreu mudanças significativas (inclusive de seu nome) para atender o modelo proposto,
aperfeiçoando e melhorando suas atividades. Foram criadas linhas de créditos, bem como a entrega
de títulos de propriedades para regularização fundiária de imóveis.

Cooperação técnica das atividades mínero-ambientais no Estado

Estudo realizado por geólogos da CPRM para ampliar o potencial mineral
da região - Fonte: CPRM



Acompanhamento de Cooperativa na região norte, atingindo 25% no município de
Peixoto de Azevedo;
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Organização, em parceria com a CPRM e a COOGAVEPE, do 4º Seminário das Províncias
Metalogenéticas Brasileiras: Províncias Aurífera Juruena - Teles Pires, Peixoto de
Azevedo – MT;
Desenvolvimento de pesquisas aplicadas e modelos exploratórios direcionados ao
aproveitamento de depósitos auríferos de pequeno a médio porte, e outros minerais,
que eventualmente vierem a ser explorados nas áreas/processos de cooperativas de
garimpeiros. Cita-se como referência a formatação do projeto Paleo Placer e a
pesquisa de rejeitos para dar subsídios a proposta de se implantar uma planta central
de tratamento de minérios na região de Peixoto de Azevedo;
Trabalhos de natureza acadêmica em parceria com universidades (UNICAMP, UFMT,
UNB e UERJ), envolvendo apoio e participação em trabalhos de campo, juntamente
com alunos de graduação e pós-graduação de cursos de geologia, que desenvolvem
ICs, TCCs, dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, nas regiões atendidas pela
ação;
Participação como palestrante no Sétimo Simpósio Brasileiro de Geologia do
Diamante, com o Trabalho PROVÍNCIA DIAMANTÍFERA DE JUÍNA - MT: Histórico da
Produção, Tipos de Depósitos e Fronteiras Exploratórias.
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Gestão Eficiente, Transparente e Integrada
Diretrizes:
 Promover com rigor o enfrentamento à corrupção
 Assegurar um governo transparente e acessível para o cidadão
 Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de
serviços públicos ao cidadão.
 Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico do Estado.

Quadro Consolidado dos Programas do Eixo:
Eixo Estruturante / Programa

Orçamento
Previsto na LOA

Orçamento
Autorizado

Empenhado

Gestão Eficiente, Transparente e Integrada 16.203.328.311,17 17.162.733.889,18 16.236.448.611,56
Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
46.820.444,37
102.771.341,45
95.320.002,41
Apoio Administrativo
10.128.014.370,55 10.859.843.430,59 10.513.221.942,08
Defesa da Probidade Administrativa e do
150.000,00
150.000,00
37.716,00
Patrimônio Público
Desenvolvimento Institucional
25.252.546,84
22.252.546,84
8.067.029,36
Efetividade da Legislação Penal
150.000,00
150.000,00
33.000,00
Excelência nos Serviços Prestados à
522.000,00
0,00
0,00
Sociedade
Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
47.018.481,39
47.765.481,39
39.969.648,52
Fortalecimento dos Mecanismos de Controle
4.520.000,00
4.545.938,28
3.808.315,07
do Poder Executivo
Gestão Corporativa da SEMA
11.519.766,18
20.843.692,00
10.223.577,52
Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços
2.200.000,00
715.980,00
595.980,00
para Resultados
Gestão de Pessoas
9.093.776,31
9.569.016,61
7.389.825,99
Gestão de Pessoas para Resultados
8.726.811,24
9.640.479,80
1.330.700,97
Gestão de Processos para Resultados
4.460.000,00
4.460.000,00
16.718,61
Gestão Legislativa
57.884.080,00
42.199.001,60
41.961.494,05
Governança e Gestão para Resultados
1.398.000,00
776.784,80
735.680,29
Governo Digital
40.029.458,17
20.994.077,86
11.132.229,33
Governo Transparente, Sociedade
400.000,00
0,00
0,00
Participativa
Modernização da Gestão da MTI
1.270.280,03
343.358,03
57.700,00
Modernização da Governança e Gestão
6.655.999,71
588.000,00
250.000,00
Administrativa da ALMT
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Eixo Estruturante / Programa
Modernização da Procuradoria-Geral do
Estado
Operações Especiais - Cumprimento de
Sentenças Judiciais
Operações Especiais: Outras
Operações Especiais: Serviço da Dívida
Externa
Operações Especiais: Serviços da Dívida
Interna
Parcerias com o Setor Privado
Planejar para transformar
Previdência de Inativos e Pensionistas do
Estado
Previdência Sustentável
Programa Estadual de Articulação Política

Proteção e Defesa do Consumidor
Reestruturação do MT Saúde
Reestruturação e Modernização do
INTERMAT
Reserva de Contingência
Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Transparência, Prevenção e Combate à
Corrupção
Valorização do Colaborador ALMT

Orçamento
Previsto na LOA

Orçamento
Autorizado

Empenhado

5.447.822,64

9.126.182,64

704.389,50

239.665.592,10

240.792.911,08

74.311.309,66

191.125.607,31

208.437.368,81

199.659.551,38

220.552.106,70

271.357.475,06

270.852.744,32

415.905.091,14

709.737.301,08

648.430.872,30

289.999,84
116.332,70

289.999,84
116.332,70

42.786,94
41.593,36

4.394.236.172,73

4.279.234.919,80

4.140.367.252,66

16.579.373,87
4.943.107,09

12.427.204,13
9.296.757,35

11.659.491,39
8.485.929,95

3.885.827,60

3.804.240,28

287.207,50

107.575.054,99

92.066.879,28

87.903.101,28

83.806,34

1.050,00

810,00

155.096.229,37
32.867.503,96

114.669.936,55
43.886.904,09

0,00
39.920.873,91

50.668,00

0,00

0,00

18.822.000,00

19.879.297,24

19.629.137,21
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Programa 354 – Programa Estadual de Articulação Política
Objetivo do Programa:

Promover articulação política para garantir a efetividade das
ações governamentais.

Unidade Responsável:

04101 - Casa Civil

Entregas do Programa:

Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília
ERMAT Articulação com o público externo
 Visitas institucionais em municípios Mato-grossenses.
Articulação institucional para povos indígenas
 Participação na construção do Subprograma Territórios Indígenas, que irá
compor o documento oficial de repartição de Benefícios para o Programa
REM/MT, REDD for Early Movers, onde o foco principal é a redução do
Desmatamento e valorização da floresta em pé e as atividades que colaboram
para a preservação do Meio Ambiente.
 Conclusão do processo de consulta aos povos Indígenas referente a
participação no programa REM/MT, bem como a construção do Componente
Indígena para o referido programa.
 Atendimento as comunidades Indígenas, nas áreas de Educação, Turismo,
Agricultura Familiar.
Caravana da Transformação
 Realização de 3 edições da Caravana da Transformação: Cáceres, Cuiabá e
Sinop.
Articulação institucional para pessoas com deficiência
 Cursos de Introdutório de Libras realizado na Caravana da Transformação.
 Promoção dos direitos das pessoas com deficiência através da realização de
reuniões com: movimento das pessoas com deficiência, conselhos de direitos
e gestores públicos das áreas afins;
 Articulação e construção da portaria de atendimento as pessoas com
deficiência auditiva no Detran.
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Programa 355 – Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
Objetivo do Programa:

Enfrentar com rigor a corrupção na administração pública estadual

Unidade Responsável:

04107-Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção

Entregas do Programa:
Elaboração da política estadual de transparência e combate à corrupção
 Massificação da divulgação do Canal de Denúncias nos sites da Administração direta
e Indireta.
 Publicação do Decreto que cria o Programa de Integridade na Administração Pública
Estadual. Esse Projeto foi selecionado pelo Programa Nacional de Prevenção
Primária (Categoria: organizações Públicas).
 Publicação do decreto do Conselho de Transparência e Combate à Corrupção.
 Readequações normativas na legislação das Comissões de Éticas, visando sua
revitalização.
 Disponibilização de Novas bases informacionais no Portal Transparência.
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Programa 356-Governo Digital
Objetivo do Programa: Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de
meios eletrônicos para a sociedade
Unidade Responsável: 20101-Secretaria de Estado de Planejamento

Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Taxa acumulada de eserviços

Percentual

13,80

200,00

31/12/2018

Ta Taxa acumulada de acesso
ao e-serviços

Percentual

35,00

2,40

31/12/2018

Fonte de
apuração

Fonte:
CEPROMAT
Fonte: Através
da ferramenta
GOOGLE
ANALYTICS

Entregas do Programa:





Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo
Manutenção dos Sistemas corporativos e estratégicos.
Entrega do módulo de Madeiras do sistema SINDESA.
Disponibilizado Solução Mobile para Segurança Pública (Talonário e Vistoria).






Manutenção da TI Corporativa do Estado
Manutenção de infraestrutura do Data Center.
Manutenção de Infraestrutura da INFOVIA –MT.
Manutenção de Infraestrutura de Serviços de TI.
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Implementação dos e-serviços
09(nove) E-serviços do APP MT Cidadão.
01(um) E-serviço do FIPLAN APP.
Manutenção dos E-serviços em produção de APPs e Totem.
Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente tecnológico
corporativo de TI
Revisão dos instrumentos normativos referentes à segurança dos recursos de
tecnologia da informação (infraestrutura e sistemas aplicativos) do governo digital.
Implementação/Revisão da sistemática de gestão de riscos em produtos e serviços
de TI.
Integração dos Sistemas Estratégicos ao Fiplan – MT.
Integração do Sistema de Contratos/Aquisições ao FIPLAN - MT (finalizado a apenas
a parte que cabe ao sistema FIPLAN).
Evolução do Sistema de Informações Gerenciais
Ampliação dos Dados no DW, com disponibilização para os usuários finais e para o
cidadão.
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Programa 357- Modernização da Gestão da MTI
Objetivo do Programa:

Fortalecimento das práticas de Gestão para atingimento de
resultados efetivos para o Governo e a sociedade

Unidade Responsável:

20401-Empresa Mato-Grossense de Tecnologia de InformaçãoMTI

Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Pontuação obtida no
programa Gespública

Unidade

100,00

82,72

28/12/2018

Fonte: Núcleo
do Gespública
de Mato
Grosso -sede
na SEPLAN

Percentual de fluxos de
processos implantados
pelo CEPROMAT

Percentual

100,00

20,40

28/12/2018

Fonte:
CEPROMAT

A pontuação obtida no Gespública, Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização,
foi 82,72 o que representa um progresso comparado ao ano anterior, embora não se tenha atingido
a meta estabelecida, o resultado obtido ficou próximo sendo classificado o resultado como bom.
Referente ao indicador dos fluxos de processos implantados foi mapeado a cadeia de valor da MTI e
identificado todos os seus processos que totalizaram 98, desses, foram mapeados os principais
processos finalísticos, juntamente com outros priorizados de área meio que totalizam 20 processos
mapeados.

Entregas do Programa:
Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software
Melhoria do processo de desenvolvimento de software.
Implantação da governança na MTI
Implantação de práticas de Governança baseado no Guia de Governança de TIC do SISP.
Implantação do Escritório de Projetos -Estruturação da Unidade Comercial.
Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas
Elaboração e execução Plano Anual de Capacitação.
Elaboração do Lotacionograma (redimensionamento de quadro de pessoal).
Disponibilização de informações no portal transparência.
Integração e promoção da socialização dos empregados.
Avaliação do desempenho funcional dos empregados.
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Programa 358-Reestruturação do MT Saúde

Objetivo do Programa:

Assegurar a perenidade do atendimento aumentando a
credibilidade do plano junto aos beneficiários e à rede
credenciada.

Unidade Responsável:

11303-Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do
Estado De Mato Grosso

Quadro de Indicadores:
Indicador

Percentual de aplicação
de recursos da Fonte 100
no MT Saúde.

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentual

38,00

26,14

30/01/2018

Fonte: MT
Saúde e SEFAZ

A lei estadual nº 10.340/2015 estabeleceu tetos para repasses de recursos da Fonte 100 para
manter as ações finalísticas do plano para o quadriênio 2016-2019. Para 2018 a meta estipulada foi
de 38% de participação dos recursos públicos na composição da receita do Mato Grosso Saúde, que
também é fomentada por recursos próprios. Referida meta foi superada, tendo em vista que a
participação de recursos do tesouro na composição da receita do Instituto foi de 26,14% para manter
as ações do programa finalístico do Plano.

Entregas do Programa:
Gestão dos serviços do plano MT Saúde

Aprovação da estrutura organizacional do Mato Grosso Saúde;
Implementação de várias ações de gestão voltadas à redução de custos, tais como a compra
direta Órteses, Próteses, Materiais Especiais e Sínteses (OPMEs) de fornecedores credenciados, o foco
na cobrança de dívidas de beneficiários inadimplentes.

Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada
Atendimento médico-hospitalar aos beneficiários do plano, pela rede credenciada.

Expansão da carteira de beneficiários do MT Saúde
Realização de ações de prevenção à saúde
Instrução aos beneficiários do plano sobre as questões relacionadas à saúde, como os

cuidados de prevenção dos danos causados pelo mosquito da dengue. A campanha foi realizada com
a divulgação das informações, principalmente por meio de panfletos.
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Divulgação entre os beneficiários do plano sobre a necessidade da prevenção do câncer de
mama.
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Programa 359 - Parcerias com o Setor Privado
Objetivo do Programa:

Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e de
operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado.

Unidade Responsável:

20501-MT Parcerias S/A - MT PAR

Quadro de Indicadores:
Indicador

Taxa de crescimento
entre 2 anos da receita
patrimonial
realizada
pela MT-PAR.
Taxa de investimentos
com Recursos do Parceiro
Privado viabilizados por
meio da MT PAR.
Percentual
de
investimentos
alavancados
com
Recursos do Parceiro
Privado.

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentual

10,00

0,00

03/12/2019

Fonte: Fiplan MT PAR /
Sistema
Domínio

Percentual

28,00

292,00

03/12/2019

Fonte: MT
PAR

Percentual

30,00

14,00

03/12/2019

Fonte: Sefaz e
MTPAR

1) Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial realizada pela MT PAR: As atividades
realizadas pela MT PAR visando o registro dos imóveis destinados a empresa - Decreto nº 179, de 07
de julho de 2015 - ainda não permitiram a mensuração do resultado deste indicador, uma vez que
não foi concluída a regularização de todos os imóveis por conta de entraves administrativos,
cartoriais e judiciais. A alienação dos imóveis com autorização para venda não ocorreu dos 19
(dezenove) imóveis destinado a empresa, apenas, 05 (cinco) foram integralizados, os demais
retornaram para a gestão da Secretaria de Gestão, com a rescisão do Decreto nº 179, de 07 de julho
de 2015. O plano de investimento foi elaborado, entretanto, o leilão de dois imóveis que foi
realizado, deu deserto e o Conselho de Administração da empresa decidiu esperar o aquecimento
na economia do setor para realizar um novo leilão. O imóvel da Morada da Serra foi cedido sem ônus
para a Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SETAS para a instalação da Unidade do Ganha
Tempo naquela localidade. Logo, o produto desta ação: Receita patrimonial arrecadada: ficou
prejudicado por que neste exercício não houve arrecadação de receitas desses imóveis.
2) Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado (Percentual de Investimentos
alavancados com Recursos de Parceiro Privado) FÓRMULA: Valores dos investimentos provenientes
de Parcerias viabilizados por meio da MT PAR e aplicados no ano / Despesas de investimentos do
Estado de MT realizadas no ano com Recursos Próprios + Valores de investimentos provenientes de
parcerias viabilizados por meio da MT Par e aplicados no ano) X 100. Nota: De todo o investimento
realizados no Estado de Mato Grosso no ano de 2018 13,69% foram por meio de Parcerias (nesse
caso PPP Ganha Tempo)
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3) Taxa de crescimento de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado pela
MT PAR (Taxa de crescimento de investimentos com Recursos do Parceiro Privado viabilizados por
meio da MT PAR.) Obs.: Os valores referentes aos recursos próprios são os efetivamente pagos no
exercício de 2018 conforme demonstrativo de despesas orçamentária por Fonte, UO e Grupo
extraídos do Fiplan - FIP 613. O Poder Executivo Estadual assinou o 1º Contrato de Parceria PúblicoPrivada do Estado de Mato Grosso para a implantação de 07 (sete) unidades do Ganha Tempo a
serem instaladas nos municípios de Cuiabá; Rondonópolis; Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Verde e
Várzea Grande. A concessionária vencedora do certame entregou as unidades em 2018. Da análise
dos investimentos alavancados com esta PPP foi possível verificar um crescimento na ordem de
13,69% em relação às despesas de investimentos do Estado de MT realizados no ano com recursos
próprio que correspondeu a uma taxa de crescimento de investimentos provenientes de parcerias
viabilizados por meio da MT PAR na ordem de 292,35 %. Ressaltamos que os indicadores têm uma
margem de aproximação por que o sistema só aceita números inteiros.

Entregas do Programa:
Estruturação de operações de gestão de ativos da MT PAR.
Integralização de cinco imóveis ao capital social da empresa;
Contrato da primeira Parceria Público-Privada para atendimento ao Programa Ganha Tempo
que irá atender o cidadão mato-grossense em 06 (seis) municípios do estado;
O imóvel da Morada da Serra foi cedido sem ônus para a Secretaria de Trabalho e Assistência
Social - SETAS para a instalação da Unidade do Ganha Tempo naquela localidade.

Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso
Unidades Ganha Tempo - Foi o primeiro contrato de Parceria Público Privada (PPP), nos
termos da Lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004, firmado pelo Estado para oferta de serviços
públicos ao cidadão em unidades de atendimento integrado. O contrato de 15 (quinze) anos prevê
a construção, reforma, adaptação, gestão, manutenção e operação de 7 (sete) unidades de serviços
públicos nos Municípios de Cuiabá (02), Sinop, Rondonópolis, Várzea Grande, Cáceres e Barra do
Garças. Como impacto positivo do projeto para o Estado, destaca-se:
1.385.908 habitantes diretamente atendidos pelas 7 (sete) Unidades instaladas;
Mais de 300 (trezentos) empregos diretos gerados;
R$ 22 milhões investidos pelo setor privado para construção e instalação das Unidades;
Prazo médio de 90 dias para entrega (obra e instalação) das 3 primeiras unidades já implantadas,
em Cuiabá, Sinop e Rondonópolis;
Economia de mais de 30% no valor por atendimento quando comparado com as operações de
unidade de atendimento ao cidadão de outros estados do país;
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Ganha Tempo de Rondonópolis - Foto por: Gcom/MT

Complexo Turístico Salgadeira - Trata-se de projeto para operação, manutenção,
conservação, fiscalização, segurança e exploração comercial do Complexo de Turismo Social e Lazer
da Salgadeira, localizada no município de Cuiabá.
A MT PAR atuou junto à Secretaria Adjunta de Turismo (SEDEC/Turismo) - Patrocinadora do
Projeto, como assessora estratégica para definição e estruturação do escopo, além de apoio na
análise de viabilidade econômico-financeira e jurídica do modelo de gestão, proposto pela
SEDEC/Turismo para viabilização da operação do Complexo;
Oferta de WiFi Livre em Espaços Públicos - Trata-se do projeto que disponibilizou Rede WIFI
gratuita para a população em locais públicos, como: os Parques Estaduais Urbanos em Cuiabá: Mãe
Bonifácia, Zé Bolo Flô e Massairo Okamura e a Arena Pantanal. Recebida a demanda do Conselho de
Administração para apoio à Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN), patrocinadora do
Projeto, a MT PAR atuou como assessora estratégica para definição, estruturação e análise de préviabilidade do escopo do projeto, além do desenvolvimento de solução jurídica para viabilizar a
relação público-privada. Desse projeto, nasceu a modalidade de contratação que recebeu o nome
de “Patrocínio Privado Direto”, com base na Lei Estadual nº 8.746/2007, dentre outras.
Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR
Elaboração e publicação do Programa de Integridade.
Instituição de uma metodologia de gerenciamento de projetos moldado às
necessidades da empresa e do Estado.
Realização de 03 Encontros do Projeto Parcerias que Transformam.
Realização do curso de Regulação Econômica e Parceria Público- Privada (inédito no Brasil).
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Programa 361-Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Objetivo do Programa:

Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por
meio do fortalecimento dos seus mecanismos de controle.

Unidade Responsável:

06101 - Controladoria Geral do Estado

Entregas do Programa:
No exercício de 2018 foram produzidos 1.257 produtos de auditoria. Sendo que 910 foram
pareceres de auditoria, 246 recomendações técnicas, visando sanar irregularidades ou
impropriedades, 40 relatórios de auditoria, 7 orientações técnicas, 21 relatórios de avaliação do
controle interno, 2 relatórios de pré-auditoria e 31 relatórios de monitoramento das recomendações
emitidas pelos órgãos de controle interno e externo. Em cumprimento das recomendações do
controle interno e externo foram elaborados 398 planos de providências para corrigir erros, falhas e
inconsistências. Sendo que desses, 140 já foram implementados e o restante estão em
implementação. Além desses resultados, foram respondidas 858 consultas no canal (Pergunte à CGE)
sobre dúvidas em relação a procedimentos administrativos, capacitados 273 servidores de 9 órgãos
sobre a fiscalização de contratos administrativos, capacitados 194 servidores das unidades setoriais
dos órgãos/entidades sobre os planos de providências, atribuições das UNISECIs, planos anuais de
avaliação do controle interno e aplicação de checklist. Tudo isso, visando o fortalecimento do
controle interno e o aperfeiçoamento da administração pública

130

Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Programa: 362-Governo Transparente, Sociedade Participativa
Objetivo do Programa:

Aumentar a transparência e a acessibilidade do cidadão ao Governo

Unidade Responsável:

06101 - Controladoria Geral do Estado

Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade de
medida

Valor previsto
para o
exercício

Valor apurado
no exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentual de demandas
da ouvidoria atendidas em
até 15 dias corridos.

Percentual

88,00

70,00

12/12/2018

Fonte:
Ouvidoria
Geral do
Estado

Percentual de informações
passivas atendidas em até
20 dias corridos.

Percentual

88,00

51,00

12/12/2018

Fonte: CGE

Taxa de crescimento dos
registros de participações
do cidadão no fale cidadão

Percentual

20,00

-1,70

12/12/2018

Fonte:
Ouvidoria
Geral do
Estado

Os indicadores apresentaram os seguintes resultados: O indicador no tocante à ampliação do
Controle Social, é medido conforme quantidade de registros acumulados nos anos de referência do
PPA, administrados pela Ouvidoria Geral do Estado no sistema Fale Cidadão onde são registradas as
demandas das naturezas de registro DENUNCIA, RECLAMAÇÃO, SUGESTÃO, ELOGIO ESOLICITAÇÃO,
recebidos diretamente através dos canais virtuais, e também através de outros meios de contato,
como telefone, cartas e atendimento presencial. O indicador retraiu -1,17% (menos um virgula
dezessete por cento) em relação ao quantitativo de registros de manifestações do cidadão no
sistema de ouvidoria do ano anterior, sendo que a meta era aumentar 20%. O indicador de tempo
de resposta de Informações Passivas, considerando a Lei 12.527/2011(Lei de Acesso à Informação),
é definido pelo percentual de pedidos de informação respondidos no prazo legal, de 20 dias corridos.
Em 2018 apuramos um índice de 51% (cinquenta e um por cento) de mensagens respondidas no
prazo, não atendendo a meta estabelecida no PPA, que era alcançar 88%.Em relação ao percentual
do Tempo de Resposta às demandas da ouvidoria, considerando o tempo de Resposta definido pela
política de Ouvidoria do Poder Executivo e nas leis correlatas, o tempo de resposta está definido em
percentual, representando a quantidade de registros da ouvidoria respondidos no prazo mínimo
legal, de 15 dias, chegando ao índice de 70% (setenta por cento) de demandas atendidas no prazo,
abaixo da meta estabelecida no PPA que era atingir 88%. Os indicadores ficaram abaixo das metas,
em função do sistema Fale Cidadão ficar inoperante, por 5 dias, para troca de plataforma e também
dos telefones 0800 e 162 por um período de um mês, bem como pela redução do quadro de pessoal,
comprometendo o contato do cidadão com a ouvidoria e o monitoramento das respostas dentro dos
prazos.
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Entregas do Programa:
Como órgão central do Sistema de Ouvidoria, a CGE tem intensificado o fomento da divulgação
dos seguintes canais de participação efetiva do cidadão, bem como trabalhado para garantir uma
melhor qualidade do diálogo com a sociedade: Canais virtuais, com links que direcionam ao canal de
ouvidoria em páginas e portais das secretarias e entes públicos do Poder Executivo; Canais
telemáticos com os telefones de ligação gratuita 0800 e ligação local 162; Atendimento pessoal, com
a expansão da rede de ouvidores setoriais junto aos órgãos; Maior divulgação dos canais, com a
divulgação através dos veículos oficiais do Estado. O programa apresentou os seguintes resultados:
em números absolutos, o ano de 2018 apresentou até dia 12/12 um total de 18.921 manifestações
dos cidadãos, no sistema Fale Cidadão, um pouco abaixo do registrado em 12/12/2017 (19.251).
Deve-se considerar ainda para a análise do resultado deste ano, o percentual de 77% de respostas
realizadas ao cidadão em até 30 dias, prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 361/2009. O
Decreto Estadual n° 1.973/2013, que regulamentou a Lei de Acesso à Informação (LAI) no Poder
Executivo Estadual, criou o Serviço de Informação ao Cidadão (E-SIC) sob a responsabilidade da
Controladoria Geral do Estado, por meio da Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral do Estado, onde,
em 2018, foram realizados até o dia 12/12 o total de 452 pedidos de informação, contra 370 em
2017, sendo que, 61% delas foram respondidas dentro do prazo legal (30 dias), contra 39% que
demandaram mais tempo de atendimento.
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Programa 363-Previdência Sustentável
Objetivo do Programa:

Promover a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência

Unidade Responsável:

11305 - Mato Grosso Previdência

Quadro de Indicadores:

Indicador
Percentual do Déficit
financeiro da previdência
pela RCL.
Razão entre o número de
contribuintes e o número
de
beneficiários
do
sistema previdenciário
Percentual do Déficit
atuarial da previdência
pela RCL Fonte.

Unidade
de medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentual

6,92

8,03

31/12/2018

Fonte:
MTPREV

Contribuint
es por
Beneficiário

1,76

1,38

31/12/2018

Fonte: MT
PREV

Percentual

2,19

3,93

31/12/2018

Fonte: MT
PREV

Entregas do Programa:








Controle dos mecanismos de concessão de benefícios
Recadastramento dos Aposentados e Pensionistas do Convênio MT-MS/78.
Atualização cadastral dos servidores ativos do Executivo, através do
Recadastramento realizado pela SEGES.
Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias
Concluídos 95% das diversas etapas, restando somente a implementação da
Guia de Arrecadação.
Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato
Grosso
Estruturação da securitização dos créditos destinados à previdência
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Programa 364 - Modernização da Procuradoria-Geral do Estado
Objetivo do Programa: Elevar a arrecadação da Dívida Ativa e modernizar as ações de defesa do
Estado.
Unidade Responsável: 09101-Procuradoria Geral do Estado
Quadro de Indicadores:
Indicador

Taxa de Recuperação da
Dívida Ativa.

Unidade
de medida

Percentual

Valor
previsto
para o
exercício
3,50

Valor
apurado no
exercício
6,53

Data de
apuração

Fonte de
apuração

10/01/2019

Ativa Fonte:
Sistema da
Dívida Ativa SADA/PGE

O indicador ainda vem sofrendo influência direta da Lei Estadual nº 10.496/17 de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em
dívida ativa do Estado de Mato Grosso, nela consta o valor mínimo para ajuizamento das execuções
fiscais pelo Estado de Mato Grosso, a fim de diminuir a judicialização em casos de valores inferiores
a 160 UPF/MT e também que os créditos tributários e não tributários deverão ser enviados à
Procuradoria-Geral do Estado em até 180 (cento e oitenta) dias da sua constituição definitiva. Foram
encaminhados a PGE cerca de 1.170.720 (um milhão, cento e setenta mil e setecentos e vinte)
créditos tributários ou não para inscrição em dívida ativa, desse total aproximadamente 90,75% é
IPVA. Já em relação a valores, dos R$ 4.089.795.410,56 (quatro bilhões, oitenta e nove milhões,
setecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e seis centos) inscritos em
2018 apenas6,53% é IPVA. Dessa forma, fica demonstrado que a estratégia da PGE de protestar as
Certidão CDA´s de pequenos devedores é muito positiva. O resultado foi o indicador da dívida ativa
de 6,539, número muito acima do projetado.

Entregas do Programa:
Capacitação de servidores e procuradores da PGE
Realizados treinamentos, conferências, cursos que atenderam somente alguns servidores e
procuradores.

Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado
Início do desenvolvimento do sistema de compensação.
Entrega da integração para a emissão de CND (Certidão Negativa de Débito) on-line.

Melhorias no sistema SADA.
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Programa 365-Gestão de Pessoas para Resultados
Objetivo do
Programa:

Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao
Cidadão.

Unidade
Responsável:

11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado
de Mato Grosso.

Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade de
medida

Valor previsto
para o
exercício

Valor apurado
no exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentual de servidores
capacitados pelas Escola de
Governo.

Percentual

16,00

6,42

31/01/2019

Fonte:
SEGES/SEG

Percentual
de
líderes
capacitados pela Escola de
Governo.

Percentual

34,00

10,14

31/01/2019

Fonte: SEGES

A taxa de Absenteísmo está apresentando inconsistências nos cálculos e a metodologia de
cálculo está sendo reavaliada para 2019. Na mesma situação está o Índice de rotatividade global. Os
percentuais de líderes capacitados e servidores capacitados pela Escola de Governo estão na média
do PPA.

Entregas do Programa:
Implementação da Política de Saúde, Segurança e Qualidade de vida do Servidor:
Implantação e atualização de banco de dados relativo aos acidentes de trabalho, ocorridos
com os servidores, com dados do Comunicado de Acidentes e Agravos à Saúde, enviados pelas
setoriais.
Implantação do Programa de Atenção à saúde do servidor na SEGES, SEFAZ, SEJUDH e DETRAN.
Implantação do Programa de Educação para Aposentadorias nas unidades planejadas: SEGES,
SEFAZ, PJC, DETRAN e SEJUDH.

Implantação do Programa de Prevenção e Controle do Assédio Moral no trabalho.
Realização de Concursos Públicos:


Homologação dos concursos da SECITEC e PJC (Delegados).



Foram empossados 4640 servidores, sendo:
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4490 servidores na SEDUC;



43 servidores na POLITEC;



4 servidores na UNEMAT;



34 servidores no DETRAN;



26 servidores na SEJUDH e



43 servidores na SEGES.

Junior Silgueiro/Seduc-MT

Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores:
3.186 servidores capacitados nas competências básicas, sistêmicas e gerenciais.
897 servidores capacitados nas competências técnicas e gerenciais.

Implementação de novas modalidades de capacitação:
Ofertadas 350 vagas para capacitação de servidores na Modalidade EAD,
233 servidores concluíram o curso com aprovação e certificação.

Implementação do planejamento de Quadro de Pessoal:
Realização de estudos de metodologias de Dimensionamento da Força de Trabalho – DFT.
Ampliação do uso de Sistema de Gestão de Assiduidade:
Expansão do Webponto no interior do estado nos seguintes órgãos: SEFAZ, SEDUC, INDEA e SES.
Na capital, implantação em mais três órgãos: Desenvolve MT, SECITEC e JUCEMAT.
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Programa 366 - Gestão de Processos para Resultados
Objetivo do Programa:

Elevar o desempenho dos processos de prestação de
serviços públicos.

Unidade Responsável:

11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal
do Estado de Mato Grosso

Quadro de Indicadores:
Indicador

Taxa
de
congestionamento
de
documentos
Percentual de órgãos,
autarquias e fundações
com a metodologia de
gestão de processos
implantada.

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentual

65,85

32,61

02/01/2019

Fonte: SEGES

Percentual

25,00

9,95

31/01/2019

Fonte: SEGES

A Taxa de congestionamento de documentos apresenta resultado superior ao planejado. O
indicador que corresponde à relação entre processos/documentos não finalizados em relação ao
total de processos/documentos do Poder Executivo, ficou em 32,61%. Essa melhoria foi obtida em
função das iniciativas empreendidas pela SAP/SEGES, no acompanhamento mensal da referida taxa
junto aos órgãos, pela capacitação das equipes setoriais de gestão de documentos e pelas medidas
tomadas pelos gestores setoriais e operadores no sentido do aperfeiçoamento do uso do Sistema de
Protocolo
Quanto ao percentual de Órgãos, Autarquias e Fundações com a Metodologia de Gestão de
Processos Implantada, o índice está baixo em função do contingenciamento financeiro e mudança
de objetivos do nível estratégico, que culminou em uso da Equipe para outros processos
Entregas do Programa:

Preservação da Memória do Estado de Mato Grosso:
Disponibilização para consulta pela internet da documentação relativa ao Fundo Câmara da Vila
Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, com 1.147 conjuntos documentais;
Digitalização e revisão dos verbetes dos Fundos Arquivísticos da Câmara de Vila Bela e
Ouvidoria, para o procedimento de indexação;
Implementação do Projeto Mato Grosso - 270 Anos, levado pela Caravana de Transformação
para diversos municípios do Estado, atingindo cerca de 3.000 mil alunos das escolas públicas;
Parceria com a Editora da UFMT para a publicação dos Catálogos relativos à documentação do
período colonial (de 1713 a 1822), que deve ser finalizada até abril/2019, em comemoração aos
300 Anos de Cuiabá;
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Recebimento do selo do Registro Nacional do Brasil do programa Memória do Mundo (MOW), da
UNESCO referente à documentação setecentista aqui preservada relativa à Capitania de Mato
Grosso do período Colonial, que foi selecionada entre 28 projetos inscritos, passando a compor um
catálogo onde se destacam os acervos mais importantes do mundo.

Documentos do Período Colonial viram patrimônio cultural da Unesco - Foto: SEGES/MT

Implementação do sistema informatizado de Gestão Arquivística de Documentos:
Elaborados o Plano de Implantação, o Plano de Infraestrutura e o Termo de Cooperação Técnica
e encaminhados ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG;
Efetuado o levantamento do ambiente tecnológico e iniciadas as discussões sobre os escopos das
customizações necessárias para a implantação do Projeto Piloto.

Institucionalização de normas e métodos para Gestão de Processos:
99 servidores capacitados referentes à Introdução à Gestão por Processos e Introdução à BPMN
utilizando Bizagi Modeler;
Workshop Cadeia de Valor (SEJUDH, MT SAÚDE e SINFRA)
Workshop Identidade Organizacional (Casa Civil).
Reunião com os setoriais (NGER e D.O.) de todos os órgãos e entidades com objetivo de alinhar
e orientar na elaboração do Manual Técnico de Processos e Procedimentos conforme Decreto nº
1.375/2018, atingindo cerca de 60 servidores;
Realizada a disseminação de Gestão por Processos por meio do evento 2º Ciclo de Palestras em
Gestão por Processos com aproximadamente 200 participantes;
Capacitação da equipe da Coordenadoria do Escritório de Gerenciamento de Processos por meio
do curso BPM Master Class, atingindo apenas três servidores da equipe por falta de recurso
financeiro;

Orientação na Cadeia de Valor por meio do Workshop realizada em três secretarias
- SINFRA, SEJUDH e MT SAÚDE
Orientação quanto ao mapeamento de processos, realizado na SEPLAN, SEGES e MT PREV
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Coordenação do Projeto de Transformação dos Processos do Sistema de Gestão de Pessoas.

Institucionalização de Procedimentos para Gestão de Documentos:
85,0% de Procedimento Institucionalizado.
Conclusão do mapeamento de processos.
Disponibilizada a cartilha eletrônica no site.
Realizados treinamentos em boas práticas de gestão de documentos.
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Programa 367 - Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Objetivo do Programa:

Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio

Unidade Responsável:

11101-Secretaria de Estado De Gestão

Quadro de Indicadores:
Indicador
Tempo
médio
para
realização de licitação
para Registro de Preços
Percentual de insucesso
dos
processos
de
aquisições
governamentais

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Dia por
processo

78,00

90,00

31/01/2019

Fonte:
SEGES/SIAG

Percentual

12,00

7,77

31/01/2019

Fonte: SEGES

Data de
apuração

Fonte de
apuração

O indicador de Tempo médio para Registro de Preços ainda está acima da meta e espera-se
melhoria em 2019, em 2017 foram 124 dias; o de Percentual de Insucesso de Aquisições apresenta
bom desenvolvimento, estando abaixo do Índice Final previsto no PPA; os Indicadores: de Percentual
de Órgãos ou Entidades com controle de almoxarifado regularizado no SIGPAT e o de Situação
Patrimonial, não foram desenvolvidos em 2018, espera-se para o próximo exercício.

Entregas do Programa:
Atualização do Cadastro de Imóveis:
Realização de visitas para orientação de como elaborar o inventário nos termos da Instrução
Normativa 05/2017.

Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de
bens patrimoniais
Desenvolvido o Sistema de Inventário de Bens;
Realizado 02 leilões de desfazimento de bens, conforme estabelece o Decreto 194/2015.
Descentralizado aos órgãos e entidades o desfazimento dos bens inservíveis irrecuperáveis.

Implementação de nova metodologia do Sistema de Aquisições governamentais:
80,0% de Metodologia Implementada.
Realizada Auditoria na SAG/SEGES.

Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio:
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O Gerenciamento matricial de despesas foi implementado e suas ações aperfeiçoadas em seis
secretarias - SESP, SEJUDH, SINFRA, SEGES, SES e SEDUC.

Instituição de método de fiscalização e monitoramento sistemático dos contratos de
bens e serviços
80,0% de Método Instituído.
Melhorias na especificação dos produtos licitados.

Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais.
80,0% de Sistema Modernizado.

Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial.
Implantação do Aplicativo do Diário Oficial para consultas, via smartphone.
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Programa 368-Planejar para Transformar
Objetivo do
Programa:

Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração
pública na prestação de serviços aos cidadãos.

Unidade
Responsável:

20101-Secretaria De Estado De Planejamento

Quadro de Indicadores:
Indicador
Percentual da execução
orçamentária das ações
prioritárias do Governo
de Mato Grosso.
Percentual de execução
física das ações
prioritárias do Governo
de Mato Grosso.

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Percentual

35,00

22,72

Percentual

80,00

55,10

Data de
apuração

24/01/2019

01/03/2019

Fonte de
apuração

Fonte: SEPLAN

Fonte:
SO/SEPLAN

O indicador “Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato
Grosso” tinha como previsão para 2018 o valor de 35%. No entanto, só atingiu o valor de 22,72%.
Isso quer dizer que apenas 22,72% das ações prioritárias de governo tiveram execução orçamentária
maior que 80%. Esse valor foi menor que os apurados nos anos de 2016 e 2017, 33,10% e 30,25%,
respectivamente. A justificativa para o baixo desempenho do indicador é o severo
contingenciamento orçamentário realizado, com a finalidade de se ajustar o orçamento previsto à
realização da receita durante o exercício de 2018. O contingenciamento do orçamento é uma
obrigação legal, prevista na LRF, quando há frustração da receita, evitando-se, dessa forma, a
realização de despesa sem lastro financeiro e, consequentemente, o endividamento.
O indicador “Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso”
alcançou o valor de 55,1 % no exercício 2018. Isso significa que, 55,1 % das ações consideradas
prioritárias em 2018, executaram 80% ou mais de suas metas físicas planejadas (produtos das ações).
Em 2017, o resultado desse indicador foi de 44,6 % e 2016 de 34,3%, ou seja, o indicador apresentou
melhora nos últimos 3 anos, mas ainda assim, distante da meta planejada para o fim do PPA que é
de 90%. Esse resultado pode ser atribuído a uma escolha mais assertiva das ações que foram
consideradas prioritárias. Nos anos de 2016, 2017 e 2018, as prioridades foram definidas pela LDO.
Em 2018 foram consideradas prioritárias as ações dos programas finalísticos das áreas de Educação,
Saúde, Infraestrutura, Cidades e Segurança, perfazendo um total de 156 ações. Ainda que a execução
orçamentária das ações tenha apresentado pioria devido ao severo contingenciamento, algumas
ações conseguiram realizar suas metas físicas sem utilização de recurso financeiro.

Entregas do Programa:
Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.
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Elaboração do Boletim semestral da economia do Estado de Mato Grosso.
Elaboração da Análise da conjuntura: Brasil/ Mato Grosso/ China.
Elaboração do Relatório técnico do PIB trimestral, do terceiro trimestre de 2018.
Base cartográfica atualizada quanto a área legalmente instituída.
Base cartográfica atualizada quanto ao sistema viário;
Atualização do Mapa político- administrativo do estado de Mato Grosso.
Emissão de Certidão de localização de estabelecimento rural para fins tributários.
Realização de Contagem populacional para criação de distritos.
Mapeamento da vegetação primária do estado de Mato Grosso na escala 1:250.000.
Atualização do Zoneamento Socioeconômico e ecológico de Mato Grosso.
Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.
Projetos que concretizaram a realização da Caravana da Transformação, tendo sido realizadas
3 (três) edições durante o ano de 2018, quais sejam: - Caravana da Transformação/12ª edição
(Cáceres); - Caravana da Transformação/13ª edição (Cuiabá); - Caravana da Transformação/14ª
edição (Sinop).
Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado.
Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso
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Programa 369-Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas
Objetivo do Programa:

Garantir a melhor realização da receita e o controle da aplicação
do gasto público, contribuindo para a sustentabilidade
econômica e social do Estado.

Unidade Responsável:

16101-Secretaria de Estado de Fazenda

Quadro de Indicadores:
Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Índice de Liquidez
Corrente do Tesouro

Percentual

1,05

-5,59

31/12/2018

Fonte: SEFAZ

Índice de eficácia na
exploração da base
tributária

Percentual

12,35

14,15

31/12/2018

Fonte: SEFAZ

Índice de satisfação do
cidadão e usuário

Percentual

90,00

80,00

31/12/2018

Fonte: SEFAZ

Unidade

1,00

0,46

31/12/2018

Fonte:
SATE/SEFAZ

Indicador

Grau de Endividamento
Fonte: SATE/SEFAZ

Índice de Liquidez Corrente do Tesouro: avalia a capacidade de pagamento do Tesouro
Estadual frente às suas obrigações a curto prazo. Indica quanto o Estado poderá dispor em recursos
de curto prazo (disponibilidade, clientes, estoques, créditos a receber, etc.) para honrar suas dívidas
circulantes (fornecedores, empréstimos, financiamentos de curto prazo, etc.). As informações para
o cálculo destes índices são retiradas do balanço patrimonial, demonstração contábil que evidencia
a posição patrimonial da entidade, devendo ser atualizadas constantemente para uma correta
análise. É calculado a partir da razão entre os direitos a curto prazo (caixas, bancos, estoques,
clientes) e a as dívidas a curto prazo (empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No
Balanço, estas informações são evidenciadas, respectivamente, como Ativo Circulante e Passivo
circulante. A partir do resultado obtido podemos fazer a seguinte análise:
- Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das
obrigações.
-Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes
- Se menor que 1: Não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo,
caso fosse preciso. Analisando o indicador do Estado para o exercício de 2018, verificamos que o
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indicador obtido foi -5,59, o que demonstra que o caixa não tem recursos suficientes para cumprir
com as suas obrigações no curto prazo.
Índice de Endividamento: O indicador Grau de Endividamento mensura o limite de
endividamento do Estado em relação à Receita Líquida Real. O indicador de Endividamento tem por
objetivo avaliar o grau de solvência do Estado, por meio da comparação entre seu estoque de
passivos e sua receita. O índice apurado foi de 0,46. Considerando-se que a meta prevista era menor
que 1,0, a meta foi atingida.
Índice de Satisfação do Cidadão e Usuário: O indicador Índice de Satisfação do Cidadão e
Usuário atingiu 82,80% no exercício de 2018, ficando muito próximo da meta prevista.
Eficácia na Exploração da Base Tributária foi de 14,15%, havendo dessa forma um incremento
do Índice em relação, aos exercícios anteriores, superando a meta prevista de 12,35%.

Entregas do Programa:
Entrega de produtos e serviços de qualidade, interativos e inovadores, a custos
adequados.
Portfólio de Serviços, configurado e parametrizado na solução ITSM (solução ITSM: prover um
serviço com qualidade e alinhado às necessidades do negócio).
Estruturação do Projeto estratégico da revisão da Carta de Serviços elaborado para 2019,
alinhado ao novo modelo de gestão de atendimento no conceito CzRM- Gestão de Relacionamento
com o Cidadão.

Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão-usuário
Realização de 12 plantões fiscais itinerantes nas 06 regiões fiscais do estado.
Realização de 12 eventos sobre a importância da função social do tributo.
Ministração de palestras, campanhas educativas, apresentações de peças teatrais,
distribuição de cartilhas educativas, curso de e multiplicadores em cidadania fiscal.
Instituição de um novo modelo de gestão de atendimento e de prestação de serviços ao
cidadão.
Implantação de dos canais de relacionamentos no portal da SEFAZ: " SEFAZ PARA VOCE " e o
"PORTAL DO CONHECIMENTO ".

Aperfeiçoamento do conhecimento sobre o perfil e as necessidades dos cidadãosusuários.
Incremento da recuperação de créditos na faixa de risco da obrigação tributária.
Incremento na realização de créditos tributários
Desenvolvimento de produtos inovadores com alto valor agregado (CRM).
Implantação do novo modelo de gestão de atendimento, usando o modelo
conceitual do sistema CzRM - Gestão de Relacionamento com o Cidadão (financiado
pelo BID).
Garantia do fluxo contínuo de recursos com liquidez e pontualidade.
Gestão das ameaças do ambiente externo
Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários
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integrando a SEFAZ e PGE – PROFISCO
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Programa 394 – Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade
Objetivo do Programa: Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à
questão ambiental à sociedade mato-grossense.
Unidade Responsável: 27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Quadro de Indicadores:
Indicador

Descentralização da Gestão
Ambiental

Unidade
de medida

Percentual

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

75,00

32,62

Data de
apuração

Fonte de
apuração

04/12/2018

SEMA/SURAC

Dos 141 municípios mato-grossenses com população total de 3.441.998 pessoas (estimativa
IBGE/2018), o resultado apurado pelo que já realizaram a municipalização da gestão ambiental com a
homologação da descentralização de 46 municípios (32,62 % do total), que abrangem 64,5% da
população mato-grossense (2.219.323 habitantes). Até o final de 2016 foram realizadas apenas 37
descentralizações (sendo apenas 04 no ano de 2016), em 2017 mais 04 municípios descentralizados,
chegando a 41 ao todo, e em 2018 foram descentralizados mais 05 municípios, chegando a 46
descentralizados ao todo.

Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local
Município habilitado. Foi procedida a Descentralização da Gestão Ambiental de 05 municípios
em 2018: 01) Região II (Norte) = Matupá, Peixoto de Azevedo, Nova Bandeirantes; 02) Região VIII
(Oeste) = Campo Novo dos Parecis; 03) Região XI (Noroeste II) = Juara.

Modernização das soluções de tecnologia da informação
Serviço implementado. Por meio do Contrato 28/2017 com a Fábrica de Software Squadra foi
possível desenvolver novos sistemas de solução de tecnologia para a Sema. Além disso, foi realizada a
distribuição de computadores, conforme previsto no planejamento.

Implantação do planejamento estratégico da SEMA
Modelo implantado. O Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER da SEMA deu
início juntamente com o Comitê de Gestão Estratégica – COGES da SEMA à revisão e atualização do
Planejamento Estratégico vigente até 2018, que terá vigência de 2019 a 2022, e para tanto deverá ser
alinhado junto a nova Gestão em razão do PPA 2020-2023 e dos demais instrumentos de planejamento
constitucionais e legais.
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Implantação do modelo de excelência em gestão pública
Modelo de gestão do programa implementado. Foram implementadas as atividades de
efetivação da utilização do Sistema de Monitoramento das Ações Governamentais - MONITORA e
Sistema de Gerenciamento de Projetos - GPWEB.

Gestão de projetos com foco no alcance de resultados
Projeto atendido. Foram entregues o Projeto do Programa de Educação Ambiental na

Agricultura Familiar – PEAAF que tem como concedente o Governo Federal/Ministério de Meio
Ambiente - MMA e o Programa Mato Grosso Sustentável/Fundo Amazônia/BNDS, composto de 17
projetos. Foi ofertada capacitação no decorrer do ano por meio de parceria, sendo elas na área de
Gestão de Projetos; Monitoramento e Avaliação de Resultados; Prestação de Contas e Elaboração de
Termos de Referência.

Gestão de atendimento ao cidadão/usuário
Espaço de atendimento estruturado. Foi realizada a estruturação física do Serviço de
Atendimento ao Cidadão – SAC, com a reforma da sala, que passou a ofertar serviços de apoio a
demanda de processos administrativos ambientais. Houve a melhoria do atendimento na Sede da
SEMA, que apresentou os seguintes avanços: a) Implantação de Máquina impressora de Senhas; b)
Implantação de Painel Identificador de Senhas; c) Sistema de Agendamento; d) Programa de
Atendimento da Demanda processual; e) Pesquisa de Satisfação de Atendimento.

Modernização da gestão de pessoas da SEMA
Processo modernizado. Foram realizadas as seguintes ações: - Publicação do Programa
#nossosdireitosnossosdeveres, que trata dos direitos e deveres dos servidores com relação a legislação
de pessoal; - Projeto Reeducar que visa melhorar a integração dos servidores, o clima da instituição,
reduzir o número de afastamentos por motivos de saúde, principalmente os relacionados a saúde
mental; - Publicação da Comissão Setorial de Saúde e Segurança no Trabalho na SEMA; Implementação da avaliação de Desempenho em Formulário Google, gerando economia e
sustentabilidade para o órgão; - Contratação de pessoal terceirizado, com a empresa MB Terceirização,
totalizando 40 terceirizados na SEMA.

Implantação da gestão por processo na Sema
Gestão por processo implantada. Foi realizada Capacitação em Gestão por Processos para os
servidores da SEMA.

Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUDs)
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Unidades atendidas. Foi procedida a ampliação das condições de atuação das DUDs mediante
a capacitação dos servidores, o acesso à internet; à tecnologia da informação, e equipamentos,
propiciando que a emissão de Licenças Ambientais por 06 DUDs.

Figura 9 Cinco regionais Sema estão habilitadas a emitir licenças ambientais.
Disponível em: http://www.mt.gov.br/rss/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/id/10840141.
Publicado em: 09 nov 2018. Acesso em 22 mar 2019.
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Programa 411-Proteção e Defesa do Consumidor
Objetivo do Programa: Buscar maior equilíbrio nas relações de consumo, visando à
proteção e defesa do consumidor.
Unidade Responsável: 18601-Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado
no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Taxa de resolutividade de
reclamações
fundamentadas

Percentual

83,28

31/12/2018

SINDEC

Percentual de alunos
orientados ao consumo

Percentual

8,49

31/12/2018

Procon/SEDUC

Percentual
de
estabelecimentos
bancários
fiscalizados
onde existe Procon

Percentual

38,00

31/12/2018

Procon, BACEN

1.Taxa de resolutividade de reclamações fundamentadas
Fonte de apuração: SINDEC
Período de apuração: anual
Descrição da unidade de medida percentual
Índice no PPA: 79%
Índice final do PPA: 87%
Base geográfica: Estado
Fórmula de cálculo - (Número de reclamações fundamentadas). X = (número de resoluções).100
Em 2018 foram realizadas 3.991 audiências, desse total houve acordo em 3.324, o que representa
83,28%. No entanto foram realizados 21.044 atendimentos onde oferecemos suporte para que o
usuário do Procon pudesse registrar suas ocorrências com o máximo de resolutividade.
2. Percentual de estabelecimentos bancários fiscalizados onde existem procons
Forma de apuração: PROCON e BACEN
Período de apuração: anual
Descrição da unidade de medida: percentual
Índice no PPA: 30%
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Índice final do PPA: 40%
Base geográfica: Estado
Fórmula de cálculo - (Número de estabelecimentos bancários fiscalizados nos municípios onde existe
Procons)/(Soma do número de estabelecimentos bancários nos municípios onde existe Procons).100
Foram realizadas 95 ações em bancos onde existem PROCONS, o que significa 38,0%, enquanto o
estabelecido pelo PPA 2016-2019 foi de 30%. Podemos considerar excelente e muito próximo da
meta estabelecida.
3 - Apuração do indicador de alunos orientados em munícipios onde há Procon percentual de alunos
Orientados ao Consumo
Forma de apuração: PROCON e SEDUC
Período de apuração: anual
Descrição da unidade de medida: percentual
Índice no PPA/2018: 14%
Índice final do PPA:
Base geográfica: Estado
Fórmula de cálculo: (número de alunos nos municípios onde existe PROCON). X = (número de pessoas
orientadas).100
Foram realizadas 144 palestras educativas nas escolas estaduais onde existem PROCONs, atingido
14.155 pessoas, o que corresponde a
8,49%. Foram contemplados os seguintes municípios: Araputanga, Cáceres, Comodoro, Cuiabá,
Mirassol d`Oeste, Poconé, Primavera do Leste, São José dos Quatro Marcos, Várzea Grande, Campo
Novo do Parecis, Colíder.
A meta prevista era de 14%, ficando portando o resultado inferior ao previsto. Embora tenha levado
ao conhecimento do responsável pelo órgão por meio da CI 35/GIDEC/SEJUDH (11 de junho de 2018)
os problemas de falta de orçamento, falta de veículos e servidores, equipamentos de TI, entre outros,
não foram sanados. Mesmo comunicando as dificuldades ao gestor do órgão a resolução estava aquém
de decisão interna, uma vez que a maior parte dos problemas estava relacionada os constantes
contingenciamentos sofridos pelo FUNDECON em 2018. Um dado importante a registrar é que o
número de alunos matriculados varia bastante, podendo inclusive ser menor que o ano anterior; então
será considerado no cálculo o número de alunos matriculados informados no Censo
Escolar/2016/SEDUC, disponível no site www.seduc.mt.gov.br em janeiro/2018. Para base de cálculo
foram consideradas somente escolas do perímetro urbano de cada município contemplado.
Importante informar também que a ação foi realizada em outros municípios onde não há PROCON, no
entanto esses municípios não foram considerados na apuração do índice do indicador 2018, contando
apenas para o alcance da metafísica. Outro grande impedimento para o alcance do indicador é a
dedicação exclusiva na atividade finalística de educação. Atualmente a educação para o consumo é
organizada/executada pela gerente do setor e mais uma servidora Outras pessoas do setor realizam
atividades da área-meio quando deveriam realizar a atividade do setor (ex. solicitação e
acompanhamento de compras, controle de patrimônio, atividades do Conselho Estadual de Defesa do
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Consumidor, atividades da Ouvidoria Setorial do PROCON, atividades de elaboração e
acompanhamento do planejamento, eventos de capacitação de servidores, Reuniões Técnicas de
PROCONs e outros eventos, e atendimento aos PROCONs Municipais.
O impedimento mais grave do não-alcance da metafísica e do indicador estipulado foi, sem dúvida, os
constantes contingenciamentos que ocorreram no orçamento ao longo do exercício. A falta de saldo
orçamentário e também financeiro, prejudicou a finalização dos processos de aquisição da
infraestrutura necessária para realizar as atividades de execução e impediu o empenho e pagamento
de diárias. Não foram adquiridos os materiais de TI (notebook, Datashow) fundamentais para
realização das palestras e mutirões.
Acrescentamos ainda que a execução dessas atividades depende da disponibilidade para viagem de
servidores de outro setor. Sendo assim, essa ação fica prejudicada pois nem sempre é possível
acumular a função diária com a realização das atividades educativas.

Entregas do Programa:
O que conseguimos realizar foi com muito empenho dos servidores, embora com
imensas dificuldades e sem as contratações e aquisições necessárias e previstas, tanto de
infraestrutura como de serviços.

Com relação ao PPD (capacidade de planejamento) Foram realizadas diversas atividades na área de
educação para o consumo; de fiscalização; de atendimento aos consumidores; de ampliação de acesso
a um órgão de defesa do consumidor e de capacitação dos servidores. Não houve avanço no sentido
de construir uma nova sede para o PROCON, houve perda do direito da concessão, uma vez que não
foi construído nada desde o início da vigência do termo. Persiste também a falta de estrutura para as
atividades de fiscalização, especialmente por falta de equipamentos fundamentais para uso no dia a
dia, quais seja notebooks, impressoras portáteis, maletas para transporte, contratação de empresa
para coleta de resíduos sólidos, entre outras aquisições previstas no PTA Plano de Trabalho Anual.
Consideramos que o programa contribuiu para que as atividades de proteção e defesa do consumidor
estejam destacadas na peça orçamentária, no entanto é perceptível que está abaixo do esperado.
Consideramos também que mesmo com todas as dificuldades houve contribuição para o alcance da
diretriz de governo ao qual está ligada as ações da Superintendência de Defesa do Consumidor.
Informamos ainda que o Programa 411 possui mecanismos que promovem a participação social, tais
como a Ouvidoria Setorial do PROCON, a central de atendimento telefônico e os atendimentos
presenciais que ocorrem todos os dias. A realização de reuniões técnicas com todo o sistema estadual
também é considerada um mecanismo de participação social, pois dela podem participar
representantes de PROCONs de todo o Estado, momento que pode ser utilizado para discutir
problemas regionalizados dentro do tema de proteção e defesa do consumidor.

Entrega de 19 Viaturas para o Sistema Penitenciário
/ Haillyn Heiviny/GCOM-MT, 14/12/2018.

Inauguração Espaço Materno-Infantil da Penitenciária
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Feminina Ana Maria do Couto MAY / Haillyn Heiviny/
GCOM-MT, 27/11/2018.
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