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APRESENTAÇÃO
Excelentíssimos Senhores Conselheiros
É com grande satisfação que encaminhamos a esta Corte de Contas a Prestação de
Contas referente ao primeiro ano deste governo.
Integram a prestação de contas, além dos anexos definidos na forma da Lei nº.
4.320/64, demonstrativos, gráficos e anexos complementares, referentes às Execuções
Orçamentária, Financeira e Patrimonial. A sua estruturação é composta de 07 (sete) volumes:


VOLUME I - Relatório Circunstanciado Sobre as Contas.

Nele consta uma síntese das realizações do Governo do Estado de Mato Grosso, que
evidenciam a aplicação dos recursos públicos em 2015, o cenário econômico, as metas e
prioridades da área fiscal da administração pública estadual para o exercício de 2015, a
aplicação na educação e na saúde, além do índice de gastos com pessoal.
Esse Relatório (Volume I) apresenta os resultados obtidos em quatro capítulos:


Capítulo I: Síntese das realizações do Governo do Estado de Mato Grosso, que

evidenciam a aplicação dos recursos públicos em 2015.


Capítulo II: Os resultados obtidos com a economia definidas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO..


Capítulo III: Resultados relacionados com as metas fiscais do Estado. Neste capítulo

são apresentados os resultados obtidos com as metas fiscais definidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO.


Capítulo IV: Apresentação e análise do cumprimento dos índices e limites legais nas

áreas de Educação e Saúde e Gastos com Pessoal
VOLUME II - Anexos da Lei 4.320/64. Os anexos exigidos pela Lei são apresentados em
forma de relatórios.
VOLUME III - Demonstrativos do Tribunal de Contas Estadual- TCE. Demonstrativos
Analíticos da Execução Orçamentária e Relatórios de Inscrições em Restos a Pagar, ambos
por Unidade Orçamentária, atendendo exigência do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

VOLUME IV - Relatório do Controle Interno. – Controladoria Geral do Estado de Mato
Grosso.
VOLUME V - Anexos Complementares - Conciliações de Contas, Extratos e Razão.
VOLUME VI – Relatório Sintético da Ação Governamental Consolidado 2015
VOLUME VII – Relatório do Contador
Ao concluir os trabalhos referentes ao primeiro ano do atual governo onde nos vimos
compelidos em realizar correções nos rumos do Estado de forma que este ente federado
tivesse um horizonte mais adequado a grandeza e a exuberância do Estado de Mato Grosso.
Nesse sentido, foram utilizados pelos gestores todos os instrumentos disponibilizados
pela governança corporativa com fulcro em implantar um controle mais eficaz sobre a gestão
pública.
Dentre os instrumentos implementados e que sintetiza perfeitamente o respeito aos
limites legais, bem como aos reais detentores do poder que é o povo brasileiro, em especial,
os Mato-Grossenses, principalmente, se observarmos que vivemos em um Estado
Democrático de Direito, temos a prestação de contas onde os titulares de cada pasta
apresentam ao Senhor Governador do Estado os resultados finais obtidos em sua gestão, que
quando compilados com os dos demais Entes passam a compor o resultado da nação.
Concomitantemente, com a prestação de contas encontramos outros pilares
característicos de uma gestão pública responsável, ou seja, a transparência, a equidade e o
cumprimento aos preceitos legais previstos no ordenamento jurídico vigente.
A transparência, como o próprio termo nos leva a concluir, possibilita que qualquer
cidadão possa ter acesso facilitado a informações públicas de caráter geral (relatórios, notas,
etc.) podendo, desta forma, acompanhar o uso e a destinação dada ao dinheiro arrecadado
junto à população.
A equidade pode ser observada, mas deve ser percebida, em cada ato, análise, decisão
que o gestor tiver que praticar por mais simplória que seja, pois, senso de justiça,
imparcialidade, isenção e neutralidade são virtudes que os servidores de modo geral devem
ostentar.

Por derradeiro, a legalidade dos atos públicos de modo similar à equidade é requisito
básico e indispensável para que os registros, as análises e os resultados obtidos além de
atribuir confiabilidade aos resultados apresentados servem de base idônea para a tomada de
decisão devido a sua materialidade.
Assim sendo, devido à complexidade do tema a qualificação permanente dos
servidores, em especial, àqueles com atribuições nas áreas contábeis, financeiras e
orçamentárias, deve ser constante, visando formar profundos conhecedores em finanças
públicas, administração, financeira, orçamentárias, contabilidade aplicada ao setor público e
responsabilidade fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e Lei nº 4.320, de
17/03/1964).
Todos esses fatores colimam para que os órgãos e entidades fiscalizadoras analisem e
aprovem os resultados apurados reconhecendo o grande trabalho aqui desenvolvido,
possibilitando que o Governador preste conta junto a ALMT – Assembléia Legislativa do
Estado de Mato Grosso dentro do prazo legal e de forma regular.
Ante o exposto, torna-se relevante informar que toda a execução orçamentária,
financeira, patrimonial e contábil de acordo com o que determina a LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como, a Lei nº 4.320/1964, é feita dentro do Sistema Oficial do
Estado que é denominado FIPLAN – Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do estado
de Mato Grosso conforme preceitua o artigo 1º, do Decreto nº 1.374, de 03/06/2008).
Em suma, toda prestação de contas feita de forma sistemática, transparente,
responsável e organizada, não só atende a legislação pertinente, como torna público a retidão
do gestor e a qualidade da gestão.
Portanto, confiante de que foram adotados todos os cuidados possíveis, bem como, de
que foram obedecidas em sua totalidade as normativa pertinentes de forma que os resultados
obtidos possam reproduzir fiel e regularmente todos os atos e fatos ocorridos no decorrer do
ano de 2015, marcando positivamente o primeiro ano deste Governo, encaminhamos a
presente prestação de contas com profundo orgulho do trabalho realizado.
Ao assumir o Governo e, em decorrência das análises realizadas desde o período de
transição, uma das primeiras medidas foi promover um reforma da estrutura administrativa, a
fim de permitir um Estado mais célere, eficiente e comprometido com a entrega de serviços
aos cidadãos.

Estrutura Organizacional
A Lei Complementar 566/2015, que dispõe sobre a organização administrativa do
Poder Executivo Estadual e dá outras providências, a chamada reforma administrativa, gerou
a alteração de vinculação de 9 (nove) unidades administrativas.

Capítulo I: Síntese das realizações do Governo do Estado de Mato Grosso,
que evidenciam a aplicação dos recursos públicos em 2016.

Neste capitulo apresentamos os produtos e serviços entregues à população matogrossense no ano de 2016, organizados em torno dos cinco eixos fundamentais, que pautam a
agenda estratégica do Governo de Mato Grosso, em prol da eficiência, atração de investimentos,
competitividade e desenvolvimento humano e social de nossa população.
A proposta do modelo de governo surgiu de um diagnóstico dos principais
problemas do Estado, elaborado a partir de estudos setoriais e dos dados estatísticos
disponíveis, bem como da valiosa colaboração de técnicos e representantes dos diferentes
setores da sociedade que colaboraram com sua visão sobre a realidade mato-grossense.
Não pretende ser um produto acabado, pois nenhuma ação governamental será
bem planejada e conduzida se não o for a partir do diálogo constante com os segmentos da
sociedade, as organizações empresariais e sociais e os cidadãos, desde a sua concepção até a
finalização e fiscalização.
Tem como premissa a postura de responsabilidade na gestão fiscal e foco na
melhoria gradativa e contínua da qualidade dos serviços públicos essenciais prestados à
população.
As informações e proposições foram organizadas em torno de cinco Eixos
Estruturantes, que representam os diferentes aspectos dos desafios que se apresentam para os
quatro anos de 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

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 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.
Junior Silgueiro/GComMT

Perfil da Execução Orçamentária
Tabela 2 - Execução Orçamentária do Exercício 2016 por Eixo Estruturante.
Orçamento
Orçamento
Eixo Estruturante
Previsto na
Empenhado
Autorizado
LOA
Viver Bem
1.135.109.115,24 1.421.940.730,13 1.264.474.339,23
Educar para Transformar e
Emancipar o Cidadão
Cidades para Viver Bem:
Municípios Sustentáveis

458.945.474,01

491.040.250,03

387.475.875,42

220.060.601,97

211.735.740,32

162.084.836,75

Estado Parceiro e Empreendedor

1.163.464.997,30 1.141.270.643,35 1.058.550.630,71

Gestão Eficiente, Transparente e

13.575.912.628,2 14.628.429.849,3 14.152.398.478,1

Integrada

9
Total

9

5

16.553.492.816,8 17.894.417.213,2 17.024.984.160,2
1

2

6

Fonte: Fiplan, 2017.
.

EIXO - Viver Bem
Diretrizes:
 Reduzir a morbimortalidade no Estado
 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
Reordenação da Gestão
Estratégica e Participativa do
SUS

Orçamento
Previsto na LOA

Orçamento
Autorizado

Empenhado

1.135.109.115,24

1.421.940.730,13

1.264.474.339,23

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

Programa 76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
Entregas do Programa:


Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS



Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social

- Organização de Plenárias e encontros estaduais do Conselho Estadual de Saúde.
- Ampliação da participação social na ouvidoria do Conselho Estadual de
Saúde/SUS-MT
- Manutenção do Conselho Estadual de Saúde.
- Monitoramento e avaliação das demandas das instâncias de controle e
participação social

- Qualificação de agentes do controle social do SUS
- Implementação do plano de comunicação para as instâncias do controle social.


Desenvolvimento da função reguladora do SUS

o Foram realizados 17 relatórios de auditoria, sendo 4 relativos a pareceres; 12 planos de
providências do Controle Interno; 08 reuniões ordinárias de pactuações realizadas pela
Comissão Inter Gestora Bipartite.


Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde

o Houve êxito quanto aos repasses para os fundos municipais de saúde, por meio de
convênios ou atender emendas parlamentares.
Programa 77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância
em Saúde
Entregas do Programa:


Ampliação da cobertura e resolutividade da atenção primária à saúde

O estado contava com um total de 1.250 equipes de Atenção Primária (Equipes de
Saúde da Família (eSF), Equipes de Saúde Bucal (eSB) e Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF).
Em 2016 foram implantadas 42 novas equipes, sendo: 24 de Saúde de Família, 16 de
Saúde Bucal, 2 Núcleos de Apoio à Saúde da família com o apoio institucional aos Escritórios
Regionais de Saúde e destes aos municípios.
Um fator importante que contribuiu para a ampliação da Cobertura foi a reestruturação
do Programa de Co-financiamento da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único
de Saúde de Mato Grosso (Portaria nº107, de 23 de maio de 2016), que incentivou
financeiramente a ampliação das equipes nos municípios.


Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)

Do total de 26.487 (100%) amostras recebidas e cadastradas no Sistema Gerenciador
de Ambiente Laboratorial-GAL (Módulo de Biologia Médica), 21.595 tiveram o resultado
liberado (82%), 2.902 exames em andamento (11%) e 1.990 Amostras descartadas (7%).


Consolidação da política estadual de transplantes no Estado
Foi atingido 63,41% da meta, sendo 182 captações e transplantes de córneas.



Consolidação dos serviços do hemocentro coordenador de Mato Grosso –
HEMOMAT

O número de bolsas coletadas por 100.000 /hab foi de 16,6/100 mil, superando a meta de
15/100 mil habitantes. Comparado a 2015, o MT- Hemocentro teve acréscimos no
quantitativo de doadores em 19% (19.098). O percentual de aumento de novos doadores foi

de 33,6%, correspondendo a aproximadamente a 4.000 novos doadores; o número de coletas,
também se ampliou em 24,5% (14.200).


Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado



Funcionamento da rede de atenção à saúde
A execução da meta física atingiu 80,0% de manutenção da rede de atenção à saúde.



Organização da rede de reabilitação da pessoa com deficiência

O Estado de Mato Grosso possui uma Rede Descentralizada de Reabilitação com 135
Unidades Descentralizadas em 133 Municípios, sendo 05 Unidades no Município de Cuiabá.
A descentralização dessas Unidades proporcionou o acesso aos serviços de reabilitação aos
usuários do SUS, totalizando 426.739 atendimentos realizados na rede de reabilitação,
abrangendo 93,61% dos municípios, evitando o deslocamento até a Capital.
Programa 78 - Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Entregas do Programa:


Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente
sociais do SUS

Com a execução dos cursos planejados formaram-se 858 profissionais da área de
saúde (nível médio e superior).


Implantação da política de segurança e saúde no trabalho para os servidores da
SES/MT
Essa ação atendeu aproximadamente 350 servidores, como projeto piloto.



Implantação do programa de valorização para os trabalhadores da SES/MT.

A gerência de aplicação e desenvolvimento realizou o 2º encontro da gestão do
conhecimento para servidores vindos de especializações, mestrado e doutorado da SES/MT..


Implantação da gestão do trabalho em saúde por competência na SES

Programa 284 - Fortalecimento do Esporte e Lazer
Quadro de Indicadores:
Indicador

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Pessoas atendidas por
ação de esporte e
lazer, convênio ou
doações

Unidade

503

13.875

31/12/201
6

Percentual de
atendimento de
práticas esportivas e
de lazer para
crianças, jovens e
idosos

Percentu
al

7,99

3,90

31/12/201
6

Fonte de
apuração
Fundo de
Desenvolvim
ento
Desportivo
do Estado de
Mato Grosso
Fundo de
Desenvolvim
ento
Desportivo
do Estado de
Mato Grosso

Entregas do Programa:


Capacitação profissional na área esportiva e de lazer.

Foram realizadas qualificação para 150 profissionais que atuaram com Para-atletas
durante as etapas do Jogos Escolares Mato-grossense. As capacitações ocorreram nas 10
regiões esportivas no Estado.


Descentralização da Política de Esporte e Lazer

O maior impacto de investimento foi na realização dos Jogos Universitários Brasileiro
- JUB'S, evento esse que teve a participação de milhares de cidadãos e de atletas, concorrendo
para a democratização do acesso ao esporte.


Promoção de atividades para a prática esportiva e de lazer.

Nesta ação foram executados os Jogos Escolares da Juventude, num total de 15
atividades realizadas. Também foram realizados os Jogos Brasileiros Universitários - JUB's
na Cidade de Cuiabá, somando 16 atividades desenvolvidas.


Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a diversidade.

Por ocasião da realização dos Jogos Escolares da Juventude, foram desenvolvidas
atividades vivenciais, com público de 12.000 estudantes.
Também houve a participação nas Paraolimpíadas Escolares Nacionais, com uma
equipe composta por 25 pessoas entre atletas e dirigentes.
Programa 403 - Economia Criativa

Entregas do Programa:


Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.

Foram entregues 5 Maratonas de Negócios Criativos, sendo 4 realizadas em Cuiabá e
1 em Várzea Grande.


Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT

- VIII Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. A SECITEC acrescentou
no regulamento da MECTI (Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação), com
categoria Economia Criativa. Foi possível atender 3.583 pessoas.

Programa 404 - Fortalecimento da Política Cultural
Quadro de Indicadores:
Indicador
Percentual de projetos
artístico-culturais
aprovados
Média de habitantes
por equipamento
cultural
Número de
municípios do Estado
adesos ao Sistema
Nacional de Cultura
Média de ações
artístico-culturais
realizadas por região
de planejamento
Percentual de projetos
artístico-culturais
aprovados

Unidade
de
medida

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

Percentua
l

35

22

27/01/201
7

SECEL

Unidade

214.957

2.149,57

27/01/201
SECEL/IBGE
7

Unidade

100

58

27/01/201
7

IBGE /
Ministério da
Cultura /
SECEL

Percentua
l

37

20

27/01/201
7

SECEL

Unidade

35

22

27/01/201
7

SECEL

Entregas do Programa:
 Gestão do Patrimônio Cultural
o 39 vistorias técnicas em imóveis tombados;
o 08 acompanhamentos de obras de manutenção e restauro de bens tombados;
o Publicação do livro: O Brasil Pelos Brasileiros- Relatórios Científicos da Comissão
Rondon;
o 03 explorações estratigráficas;
o 04 acompanhamentos de contrato de gestão;

o Institucionalização do sistema estadual de patrimônio histórico-cultural;
o Implantação do sistema estadual de museus de Mato Grosso através de celebração de
convênio com o Ministério da Cultura / Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)
o Manutenção: o prédio do Palácio da Instrução onde está atualmente a biblioteca
Estevão de Mendonça passou por alguns reparos para atender a realização de
exposições;
o O prédio do Palácio dos Capitães-Generais em Vila Bela da Santíssima Trindade teve
alguns reparos e pintura realizada a título de doação ao Estado.


Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.

Foram realizadas 2 (duas) Capacitações, uma objetivando o desenvolvimento cultural
nas bibliotecas por meio de formação de mediadores e incentivadores de leitura, outra para
Democratização da Informatização, ofertadas como treinamento dos auxiliares de bibliotecas
no processo de automação de acervo no Software Biblivre.
No processo de Estimulação da reativação das bibliotecas foram realizadas as tarefas:
o Mapeamentos de 42 bibliotecas no total de 142.
o Realização dos diagnósticos de 42 bibliotecas do total de 142.
o Elaboração da minuta do termo de compromisso de reabertura de bibliotecas,
encaminhada para o jurídico. Realização de visitas em 9 bibliotecas que estão
desativadas e elaborado os relatórios de diagnósticos.
As ações de fiscalizações foram realizadas em conjunto com as visitas técnicas em 42
bibliotecas públicas municipais.


Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.

Em 2016 foram concluídos 58 cadastramentos de municípios no sistema estadual de
cultura e também no sistema nacional de cultura.
Foram executadas diversas atividades para a interiorização do acesso à cultura no
estado de Mato Grosso. Foram 7,4 milhões de reais em ações em mais de 65 municípios.
As metas de valorizar as artes cênicas, incentivar a integração entre grupos teatrais do
estado atingiu mais de 50 mil espectadores.
O Projeto “Vem pra Arena” aplicou aproximadamente 994 mil reais, entre
infraestrutura e atrações artístico-culturais, atendendo uma média de público de 20 mil
pessoas por edição.
Foram feitos 04 editais de fomento ao longo de 2016 - ao todo foram 280 inscritos
concorrendo a prêmios e apoios financeiros num total de mais de 3 milhões de reais.


Revitalização da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça.

Foi realizado a informatização do acervo das coleções temáticas (acervo braile,
Indígena, Mato Grosso, Literatura infantil e juvenil, acervo geral e circulante), sendo 29 mil
volumes catalogados em diversas áreas do conhecimento.
No dia Nacional do Livro tivemos várias ações de incentivo à leitura com
aproximadamente 250 crianças de escolas públicas

Programa 406 - Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
Quadro de Indicadores:

Valor
previsto
para o
exercício

Valor
apurado no
exercício

Data de
apuração

Fonte de
apuração

34,97

32,67

07/02/201
7

Percentual

100

99,27

14/02/201
7

Casos por
cem mil
habitantes

553,11

840,68

07/02/201
7

SROP/PJC e
SINESP/PJC
POLITEC –
Sistema de
gerenciament
o de laudos
SROP/PJC e
SINESP para
as unidades
do interior

Percentual

98

93,26

06/02/201
7

GÉIA-PJC

Percentual

98

84,93

06/02/201
7

GÉIA-PJC

Unidade
de
medida

Indicador
Taxa de Homicídio
Doloso
Percentual de laudos
periciais emitidos da
demanda anual da
POLITEC

Percentual

Taxa de roubo
Percentual de
Inquéritos concluídos
com autoria definida
Percentual de
inquéritos concluídos
no ano

Percentual de laudos periciais emitidos da demanda anual da POLITEC, seu
quantitativo passam dos 40.000 laudos emitidos. A POLITEC mantém um alto índice de
laudos emitidos chegando a 99,27% em relação aos demandados.
Percentual de inquéritos concluídos com autoria definida:
As inúmeras operações realizadas repercutiram, direta ou indiretamente, nesse
indicador, por rmeio de apreensões de armas, drogas e prisões, contribuindo para a redução da
criminalidade, com queda significativa em relação ao ano de 2015, recuando 4%.
Entregas do Programa:


Promoção de atividades de prevenção primária da Polícia Militar.

A ação foi executada através dos esforços dos policiais militares na prevenção e
principalmente mediante a parceria com prefeituras e a iniciativa privada. Foram atendidas
8.879 pessoas, entre crianças e adolescentes, nas escolas, através de palestras que as
orientaram em como dizerem não às drogas.


Promoção da vida funcional saudável do policial militar.
Foram realizados 16.739 (dezesseis mil, setecentos e trinta e nove) atendimentos



Formação e capacitação continuada de policiais militares.

A ação conseguiu capacitar 2034 policiais militares, com a realização dos cursos de
formação (longa duração), e cursos de curta duração.



Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil



Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil
Foram capacitados 930 servidores.



Qualificação Profissional da POLITEC
Houve a capacitação de 370 servidores



Prestação dos Serviços da POLITEC



Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do
profissional da Segurança Pública

Foram realizadas ações do Programa de Implantação de Saúde e Segurança do
Trabalho e Apresentação da Comunicação de Acidente e Agravos à Saúde do Servidor CASS. Todas as ações realizadas totalizaram 1.349 profissionais atendidos.


Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada



Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado

Durante o ano de 2016, foram realizadas 65 operações. Para que fosse atingido os
objetivos atuais, houve o incremento no efetivo da unidade em 30 policiais.


Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer

O CIOPAer realizou, 1.056 horas voos, ou seja 71,35% de sua Meta. Horas
empregadas em atendimentos das ocorrências policiais, resgates, salvamentos, fiscalização do
Meio Ambiente e outros apoios.


Intensificação e manutenção das ações de Inteligência

Foram realizados 663 relatórios. Houve um intenso aprimoramento para produzir os
relatórios de inteligência para as áreas estratégicas e finalísticas.


Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão
qualificada em áreas críticas

Quanto a apuração dos indicadores, houve redução nos índices gerais de
criminalidade. Estabilização dos índices de roubo e furto de veículos. Porém, os índices de
crimes contra o patrimônio aumentaram. Os índices a seguir referem-se ao comparativo do
ano de 2015 até outubro de 2016, aplicados nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Roubo
seguido de morte Cuiabá: aumento de 55% Várzea Grande: aumento de 27%; Roubo Cuiabá:
aumento de 22% VG: aumento de 42%; Furto Cuiabá: aumento de 16% Várzea Grande:
redução de 1%; Drogas (Porte, posse e tráfico) Cuiabá: redução de 23% Várzea Grande:
aumento de 11%; Homicídios Cuiabá: redução de 7% VG: redução de 14%; Veículos Cuiabá:
sem alteração Várzea Grande: sem alteração.


Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de
Segurança Pública



Modernização da estrutura logística da Polícia Militar.



Estruturação logística da PJC



Melhoria da infraestrutura física das Unidades Policiais da PJC



Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC



Reestruturação da Tecnologia da Informação da POLITEC

Houve aquisição de 360 certificados digitais que serão disponibilizados aos servidores
da capital e interior do Estado.


Disponibilização de serviços e informações para as instituições de segurança
pública com uso de TI



Prevenção social da violência e criminalidade
- Bombeiros do futuro: 2.765 atendimentos com capacitações.

- GECCH (Grupo Estadual de Combate aos Crimes de
aproximadamente 936 atendimentos com capacitações, seminários e simpósio.

Homofobia):

- Rede Cidadã: 30.238 atendimentos.
- Polícia comunitária: Atendimento/capacitação de 2.905 pessoas. Sendo que a polícia
judiciária civil atendeu 7.643 pessoas.
Programa 407- DETRAN Cidadão

Resultados do Programa:
A Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito alcançou a meta física prevista com a
implementação de 16 ações de educação para o trânsito, dentre as quais, entre outras,
destacam-se: Formação de Profissionais da Educação e Condutores Infratores, Segurança de
Trânsito nas Instituições, Mobilidade no Trânsito, Condutor Consciente, Segurança nas
Rodovias, Operação Lei Seca Mato Grosso, Mobilização pela Segurança e Paz no Trânsito,
Segurança para Pedestres, Motociclista Vivo, Educação de Trânsito nas Escolas.
Tais ações contribuíram para a mudança de comportamento e a consequente
preservação da vida no trânsito, com o atendimento de 79 municípios com as ações
educativas, uma porcentagem de 56,02 % dos municípios e 100% das 12 regiões de
planejamento do Estado.
Outros pontos positivos ao atendimento de usuários com a ampliação do número de
municípios atendidos foi com a captura de imagem digital e biometria (passando de 32 para
84 cidades no Estado), entrega de CNH por correspondência, disponibilização de serviços de
habilitação via aplicativo para celular ou computador, descentralização dos serviços
executados pela banca examinadora (ex.: em Rondonópolis e Sinop, os exames práticos de
direção veicular passaram a ser promovidos pelos servidores lotados nos municípios),
implantação do exame teórico em Língua Brasileira de Sinais (Libras).
A Diretoria de Veículos concluiu o projeto de envio do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos em casa via Correios, e também realizou leilões de veículos

inservíveis (sucatas) e servíveis, aplicado àqueles que ainda apresentam condições de
circulação em vias públicas, resultando na retirada de aproximadamente 14.000 (catorze mil)
veículos que se encontravam depositados nos pátios de apreensão do Detran-MT.
Destaca-se também para o projeto de reestruturação das unidades de atendimento do
Departamento de Trânsito, cuja mudança para novos prédios em novos prédios alugados, com
condições de atender de forma adequada a demanda da autarquia, processo conhecido como
locação sob medida. Na maioria das unidades os proprietários fizeram melhorias cumprindo
as exigências da Autarquia, em outros casos houve a construção de novo prédio. Para atender
uma frota de quase dois milhões de veículos e mais de 270 mil emissões de Carteiras
Nacionais de Habilitação (CNH's) por ano, a gestão do Departamento Estadual de Trânsito
(Detran/MT) optou ainda pelo uso da tecnologia da informação na melhoria dos processos
internos. Com a finalidade de dar maior agilidade ao setor de vistoria veicular foi implantado
o sistema de atendimento por agendamento inicialmente nos municípios de Cuiabá, Várzea
Grande, Tangará da Serra, o qual se estenderá gradativamente para todos os municípios. O
atendimento é realizado com hora agendada, eliminando as filas de veículos nas unidades.
Ademais, a partir de 2016, o licenciamento anual de veículo já foi disponibilizado via o
aplicativo “MT Cidadão” ou pelo site do governo (www.mt.gov.br). Com estas medidas
estima-se que em breve deve reduzir em 40% o atendimento presencial de usuários nos
guichês das unidades da Autarquia.
Programa 408 - SASE Legal - Sistema de Atendimento Socioeducativo – MT
Entregas do Programa:



Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo:
Educação Socioeducativa:
o Cerca de 438 (quatrocentos e trinta e oito) adolescentes foram atendidos no
decorrer do ano de 2016.



Implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência
(SIPIA):
o Realizadas 14 reuniões da Secretaria Executiva Interinstitucional do SIPIA
Integrado;



Manutenção das Unidades Socioeducativas:



Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas:
o Foram adquiridos 27 computadores para atender a demanda do SIPIA/SINASE
nas Unidades Socioeducativas do Estado.



Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas:

Programa 409- Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
Quadro de Indicadores

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuraçã
o

Fonte de
apuração

Percentua
l

13,10

13,00

15/12/201
6

SEJUDH

Percentua
l

50,00

60,00

15/12/201
6

SEJUDH

Percentua
l

2,00

2,00

15/12/201
6

Registro
Administrativo

Percentua
l

30,00

30,00

15/12/201
6

SEGES /
SEJUDH

Nome do Indicador
Percentual de
servidores da
SEJUDH capacitados
em Direitos Humanos
Percentual de
Conselhos com
Planos de Políticas de
Direitos Humanos
encaminhados para
publicação
Taxa de judicialização
de internação
relacionadas ao uso
de SPA (Meta
Negativa)
Taxa de Absenteísmo
por Adoecimento de
Atividade Laboral

Entregas do Programa:
 Promoção da erradicação do trabalho escravo:

Política para a promoção da igualdade racial:
 Os eventos alcançam o público estimado em 7.508 pessoas participantes.
Foram entregues 2042 cestas básicas para as comunidades.
 Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre
Drogas:
o Elaboração e realização de um Fórum de Políticas sobre Drogas:
o Elaborado e executado um Plano Estadual de Assessoramento em Políticas sobre
Drogas, participaram 22 municípios do Estado e 61 Instituições.
 Elaborado e realizado o Curso de Formação Técnica em Política sobre Drogas com a
participação de 192 pessoas.
 Implementação da política de capacitação em saúde e segurança dos servidores:
 Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos:
o Atendidos 04 das 07 (sete) unidades vinculadas administrativamente;

o Participação dos delegados eleitos nas Conferências Nacionais de Direitos que
ocorreram no primeiro semestre de 2016. Participação de 119 delegados nas
Conferências Nacionais, em Brasília/DF;
o Realização do I Seminário da Rede de Enfrentamento à Mulher em Situação de Prisão
e à Adolescente em Internação
.
 Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos:

 Promoção de ações de defesa dos diretos da mulher:
o Foram realizados 15.000 atendimentos
o Produção de 20 mil panfletos sobre a Lei Maria da Penha e elaboração/edição de 12
vídeos que comporão o treinamento do Exército de Marias da Penha em parceria com
Assembleia Legislativa;

Programa 410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno
Exercício da Reinserção Social
Quadro de Indicadores:
Unidade
Nome do Indicador
de
Medida
Percentual de
intermediação de mão
de obra para o
trabalho formal
realizado pela
FUNAC
Proporção de
recuperandos com a
relação Recuperando
por Agente (R/A)
adequada
Percentual de
recuperandos com
cursos
profissionalizantes
Taxa de cobertura de
Equipe de Saúde no
Sistema Penitenciário
do estado de Mato
Grosso

Percentu
al

Valor
Previsto no
Exercício

3,50

Valor
Data de
Apurado
Apuração
no exercício

Fonte de
apuração

12/12/201
6

FUNAC

7,23

Percentu
al

55,00

0,36

16/12/201
6

Mapa
populacional
penitenciário e
Lotacionogra
ma

Percentu
al

8,80

0,36

16/12/201
6

Relatórios
produzidos
pela FUNAC

40,74

16/12/201
6

SEJUDH /
Ger.de
Saúde/Ger.de
Int.

Percentu
al

52,00

O indicador que se refere à proporção de recuperandos por Agente Penitenciário (R/A)
adequada infere-se que a população carcerária do ano de 2016 em comparação à do ano de
2015, apesar da implantação de medidas alternativas ao encarceramento (Monitoramento
Eletrônico) contou com 2.488 Agentes Penitenciários.
No que tange o Percentual de recuperandos com cursos profissionalizantes, até o mês
de julho de 2016, foram efetivadas 34 matrículas de reeducando, sendo que 30 estavam
inseridos no regime fechado. Já em dezembro do corrente ano é possível contabilizar tanto no
regime semiaberto quanto no regime fechado, que 491 reeducandos foram matriculados em
cursos profissionalizantes, sendo que 124 reeducandos concluíram e 285 reeducandos ainda
estão cursando.
O indicador relativo ao percentual de intermediação de mão de obra para o trabalho
formal realizado pela FUNAC, ao se considerar o cálculo (número de intermediação de
recuperandos para o trabalho formal realizado pela FUNAC/número total de
recuperandos*100), que resulta no total de 7,23%, supera a meta prevista, vez que somente no
ano de 2016 o total de 818 reeducandos laborou formalmente, fato que além de (remir) a pena
do reeducando vai de encontro com objetivo do programa que é promover a reinserção da
pessoa privada de liberdade à sociedade por meio da custódia humanizada e da
ressocialização.
Já a taxa de cobertura de equipes de saúde no Sispen/MT ainda não é o ideal, porém,
com a conclusão do certame e convocação dos aprovados no concurso público o número de
equipes será ampliado, possibilitando o cumprimento dos critérios previstos na Portaria
Interministerial 1777/2003.

Programa 412 – Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Resultados do Programa:
O programa Mato Grosso Equitativo e Inclusivo cumpre o seu objetivo de apresentar
ao cidadão, pelo poder de estado, ferramentas de amplo alcance na superação de fatores que
os impelem às vulnerabilidades sociais. Por meio de financiamento direto aos municípios, o
programa patrocina proteção social preventiva a 100 mil famílias e 3 mil pessoas em
cumprimento de medidas socioeducativas em 175 equipamentos públicos municipais e em
mais 43 que prestam defesa social a pessoas com direitos violados e ainda mantem parte dos
custos de manutenção e funcionalidade desses equipamentos que formam a rede sócio
assistencial pública no estado.
Esta rede mantém em constante observação, 65 mil famílias em situação de extrema
vulnerabilidade social, que ainda que mantenham situações de pobreza assistida, exige uma
presença física do estado no território em constante interação com os 5 mil trabalhadores dos
Sistema Único de Assistência Social, que neste exercício atuou no Nordeste de Mato Grosso
como território prioritário, por ser este o que apresenta maior dinâmica sócio demográfica, e
na superação de situações de trabalho infantil deixando essa condição desumana nos sócio
assistido do sistema com estratégias de enfrentamento local bem delineadas.
A presença do estado no sistema trouxe também uma garantia de manutenção do status
gerencial das proteções sociais pelos municípios no controle de entrada as políticas sociais por
filtragem de acessos, desobstruindo inclusive o acesso ao programa Bolsa Família pelos mais
necessitados. Se pela porta da proteção social os acessos foram ordenados, pela motivação
primeira desses acessos que é a garantia de rendas, outra frente de ação teve que ser
empreendida pela política social do emprego.

Com o escasseamento de vagas de emprego com amparo previdenciário desde 2014,
quando o estoque de trabalhadores vê suprimidas mais de 190 mil vagas quando se as não
ofertadas, numa economia que traz como características ofertas sazonais de trabalho, e um
população muito adensada nas idades próprias ao trabalho, o esforço institucional esteve em
concentrar recursos na habilitação ao seguro desemprego que superou nas 27 agências
publicas os 100 mil trabalhadores e na escolha da qualidade da vaga de emprego para
encaminhamento 62 mil trabalhadores de público mais próximo aos padrões de pessoas sob
proteção social, e exercer sob esse público um cuidado especial de atenção, priorizando as
pessoas com deficiência, com direitos civis violados, imigrantes egressos de trabalho escravo
e pessoas com perfil de desemprego com longa duração, com mais de 3 mil vagas de
qualificação e o recebimento em suas agencias de mais de 400 mil trabalhadores, a essa
estratégia o programa confere a nomenclatura de Emprega-Rede.
Por ser território dinâmico sob aspectos econômicos, Mato Grosso que recebeu cerca
de 16 mil pessoas em trânsito de trabalho em 2016, mesmo apresentando desemprego aberto,
abriu grandes portas para a aproximação das pessoas, cidadãos de direitos, ao acesso das
políticas sociais públicas, não somente com atendimento direto ao cidadão que totalizou mais
de 1,5 milhão de atendimentos, que tomando como referência a população vulnerável no
estado que soma 43% da população total, priorizou em todas as suas ações de cidadania os
perfis sociais de domicilio mais fragilizados, aproximando aos direitos as populações
tradicionais, e com isso formatou uma tecnologia de trabalho social que prioriza a atenção da
política pública para pessoas que apresentam pouca a nenhuma capacidade de sair de
situações que envolvam riscos pessoal e sociais, e aproximar esse cidadão das políticas
públicas de garantia de direitos. E assim, mesmo em ações especiais como por exemplo os
“Autos da Paixão de Cristo” e do “Casamento Social”, espetáculo cenográfico aberto ao
público com movimentação e 80 mil pessoas, ai também foi empreendida ação de atenção
direta ao cidadão vulnerável com 650 atendimentos, fosse em capacitação ou mobilização
para um protagonismo econômico mais criativo.
Com o foco de atenção da ação pública de governo naquele que foi deixado para trás
nos processos de desenvolvimento e progresso experimentado por Mato Grosso, o programa
mantém ainda um enorme desafio transformador: quebrar o centenário ciclo de produção e
reprodução de pobreza por meio de uma política de estado mais perene.

EIXO - 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
Educar para Transformar
Alfabetizar para Emancipar Muxirum da Alfabetização

Orçamento
Previsto na LOA

Orçamento
Autorizado

Empenhado

458.945.474,01

491.040.250,03

387.475.875,42

46.616.419,57

35.208.736,68

20.127.514,78

9.031.702,90

37.482.234,84

35.887.420,31

31.337.547,53

28.620.826,20

14.809.174,38

348.041.417,11

369.667.691,41

316.651.765,95

23.918.386,90

20.060.760,90

-

Programa 398 - Educar para Transformar
A rede estadual de ensino operava em 2015 com 752 escolas e atendeu a cerca de
407.141 alunos, respondendo por 48,4% de todo o atendimento escolar na educação básica em
Mato Grosso.

Modalidade ou etapa
Estadual
Creches
191
Pré-escolas
432
Ensino fund - anos iniciais
74.641
Ensino fund - anos finais
124.119
Ensino médio
140.449
EJA
66.647
Educação especial
672
Total
407.151
Participação (%)
48,4
Fonte: Qedu (dados do Censo Escolar/2015)

Rede
Municipal Particular Federal
44.534
8.116
73.921
14.340
155.434
32.696
56.064
20.231
143
12.504
4.840
6.356
6.277
155
84
3.789
336.536
97.953 97.953
40,0
11,6
11,6

Total
52.841
88.693
262.771
200.414
157.936
79.435
4.545
841.640
100,0

Quanto à qualidade da educação, os resultados de 2015 (não há dados divulgados de
2016), demonstraram pequena melhoria, exceto no caso da terceira série do ensino médio em
matemática. Essa melhoria pode ser atribuída à avaliação realizada pelo CAED (120 mil
alunos), que promoveu um melhor diagnóstico, e às atividades de formação de professores e
de gestores escolares, que estão mais bem alinhadas com os resultados da avaliação de 2015.
As ações da SEDUC em 2016 foram muito focadas no objetivo de “Ensinar com
qualidade para Melhorar e Transformar a Educação básica e aumentar a escolaridade da
população de jovens e adultos”. Para este fim, foram realizadas atividades de formação de
professores e gestores escolares, projetos de construções, reformas e ampliações de escolas
além de aperfeiçoamento do planejamento das políticas educacionais, visando o curto, o
médio e o longo prazos (PTA 2017, revisão do PPA 2016-2019 e conclusão do Programa Pró-

Escolas, que reúne um conjunto alinhado e integrado de ações voltadas para a melhoria da
qualidade da educação no Estado de Mato Grosso).
Mesmo com os remanejamentos e anulações de recursos orçamentários, a Seduc
conseguiu manter grande parte de suas entregas, e serviços oferecidos às escolas e à
comunidade, destacando-se:
o Realização de 45 obras de construção, ampliação ou reforma de escolas na rede
estadual, aumentando as unidades escolares de 752 para 756;
o Realização de monitoramento à distância em 100% das unidades escolares urbanas,
indígenas, do campo e quilombolas.
o Orientação e acompanhamento das escolas nos processos de gestão, na aplicação da
legislação, nas ações do Projeto Político Pedagógico, a 171 escolas individualmente,
além de realização de oficinas referentes ao Planejamento e aplicação financeira para
183 diretores;
o Orientações às Assessorias Pedagógicas (97 unidades atendidas);
o Realização do processo de Avaliação da aprendizagem, em parceria com o CAED. Fezse uma avaliação em larga escala dos alunos do ensino fundamental para obter um
diagnóstico mais preciso em relação a proficiência dos alunos da rede pública estadual
de ensino nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, mais de 120 mil alunos
foram avaliados;
o Foram prestados, pela equipe de Gestão escolar, quase 58 mil atendimentos a pais,
alunos, escolas públicas e privadas, assessorias pedagógicas, entre outros;
o Foram entregues às Escolas Estaduais: Conjuntos escolares (37.337 unidades);
Equipamentos de cozinha - freezer, geladeira, fogão, bebedouros, etc. (364 unidades);
Utensílios de cozinha - panelas, pratos, talheres, canecas, caixa plástica, etc. (14.639
unidades); Equipamentos de informática - estação trabalho completa, Datashow,
impressora (242 unidades); Mobiliários escolares - armários e estantes de aço, mesas,
cadeiras, conjunto professor (2.131 unidades); Condicionadores de Ar: 24.000 Btus
(223 unidades) e Condicionadores de Ar: 18.000 Btus (107 unidades);
o Foram atendidos com transporte escolar aproximadamente 92.187 alunos da zona rural
do ensino fundamental e médio da rede pública estadual e municipal por meio de
repasses aos municípios no valor de quase 83 milhões.
Programa 339 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
Entregas do Programa:
 Realização do X Encontro Nacional do Fórum de Gestores de Inovação e
Transferência de Tecnologia - FORTEC em maio de 2016
 Programa Células Empreendedoras
As atividades do Programa foram desenvolvidas durante todo o segundo semestre de
2016, estruturada em sete etapas, atendendo aproximadamente 350 alunos e 120 professores
das três instituições de ensino, resultando em 13 startups, sendo uma delas premiada na
Campus Party Recife e selecionada para apresentação na 100 open startups;



Realização de Oficina de Co-Design do Programa de Aceleração de Empresas de
MT ( ACELERA – MT) om o objetivo de fomentar a germinação de negócios
inovadores.

o Apoio à inovação nas ICT’S.
 Apoio a iniciativas e projetos de C,T&I.


Articulação do Projeto de Lei da Política Estadual de Desenvolvimento Regional
do Estado de Mato Grosso.

Apoio e promoção da popularização da ciência com realização das seguintes
ações:
o Acompanhamento das atividades desenvolvidas nos laboratórios do Programa CATIS.
No ano de 2016 a equipe da SECITEC visitou 43 municípios para monitoramento dos
CATIS e viabilizou sistema de gerenciamento/acompanhamento on-line da situação
dos 440 kits. Aproximadamente 400.000 pessoas foram beneficiadas por ano com
cursos e atividades nos CATIS.


o Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento ocorreu juntamente com
13ª SNCT&I de 17 a 20 de outubro de 2016, onde foram apresentados 28 trabalhos
finalistas, dentre esses, 06 trabalhos foram premiados. O aluno e professor responsável
de cada um desses trabalhos receberam uma visita ao Museu do Amanhã na cidade do
Rio de Janeiro-RJ.
o 13ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
o Apoio a 13ª Escola Mato-Grossense de Física, a SECITEC juntamente com o Instituto
de Física da UFMT realizou o evento entre os dias 15 e 18 de novembro de 2016.
Programa 345 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
Na área da educação profissional, a Seciteci destaca as seguintes realizações:








Oferta de qualificação para 56% dos servidores da Educação Profissional;
Execução dos processos de regulação da Educação Superior de todos os Cursos
que foram protocolados na Secitec em tempo hábil;
Realização de 5.387 novas matrículas em Cursos Técnicos e de Formação Inicial
e Continuada, beneficiando mais cidadãos mato-grossenses com qualificação
profissional;
Efetuação de 541 matrículas em Cursos a distância para capacitar servidores
públicos em Educação a Distância, e a comunidade em geral com o Curso de
Operador de Computador, via EAD.
Fiscalização de 49 Instituições de Educação Profissional, públicas e privadas,
atingindo 37 municípios.

Programa 397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso











A Unemat atendeu em 2016 um total de 18.462 alunos matriculados, sendo 15.210
nos 60 cursos regulares, 120 no programa de educação indígena, 1.151 nas
turmas fora de sede e parceladas e 1.981 nos cursos de educação a distância;
Assegurou a manutenção de 20 cursos de pós-graduação, sendo 14 mestrados e 6
doutorados;
Ofertou 5.170 vagas através de concursos vestibulares e SiSU (Sistema de Seleção
Unificada);
Na assistência estudantil, concedeu 482 auxílios moradia, 473 auxílios
alimentação, 174 auxílios financeiro para publicação em eventos, totalizando
1.129 auxílios;
Autorizou afastamento para qualificação profissional de 24 técnicos da educação
superior, sendo 14 em nível de mestrado e 4 em nível de doutorado;
Implementou 390 projetos de pesquisa, 199 projetos de extensão;
Disponibilizou 273 bolsas acadêmicas, sendo 90 FOCCO, 48 Iniciação Científica;
17 Cultura e 118 Extensão.

EIXO - 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:
Orçamento
Eixo Estruturante / Programa
Previsto na
LOA
CIDADES PARA VIVER BEM:
MUNICÍPIOS
220.060.601,97
SUSTENTÁVEIS
Defesa Ambiental e Organização
150.000,00
das Cidades
Integração Metropolitana
717.751,39
Cidades Urbanizadas
132.677.442,28
Cidades Sustentáveis
55.328.204,64
Cidades Resilientes a Desastres
5.251.545,93
Promoção da Conservação
Ambiental para Melhoria da
25.935.657,73
Qualidade de Vida

Orçamento
Autorizado

Empenhado

211.735.740,32

162.084.836,75

150.000,00

87.709,34

166.073,34
143.812.776,17
30.972.004,98
3.722.275,34

166.073,34
112.539.685,40
29.582.264,63
3.534.599,94

32.912.610,49

16.174.504,10

Programa 389 - Integração Metropolitana
Quadro de Indicadores:
Nome do Indicador

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

Evolução do
processo de
elaboração do PDDI

Percentual

20,00

20,00

31/12/2016

AGEM-VRC

Entregas do Programa:


Fortalecimento Institucional da Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá/AGEM:



Operacionalização do Sistema de Gestão da Região Metropolitana do Vale do Rio
Cuiabá – RMVRC:

Programa 390 - Cidade Urbanizada
Quadro de Indicadores:
Nome do Indicador

Unidade
de Medida

Percentual acumulado
de obra executada
relativo ao
remanescente
necessário para
implantação do VLT

Percentual

Valor
Previsto
no
Exercício

25,00

Valor
Apurado
no
exercício

73,00

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

21/12/2016

SECID/
Sec.Adj. de
Prog.
Especiais e
Articulação

Entregas do Programa:




Construção, ampliação e reforma de edificações públicas do Estado:
Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e
municípios:
Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para
atender às demandas da Copa 2014:

o Execução das obras inclusas no Termos de Ajustamento de Gestão (TAG) firmados
com o TCE-MT que obriga as empresas a finalizarem as obras até agosto/2017:
o COMPLEXO VIÁRIO DO TIJUCAL = 92,7% dos serviços executados. Obra
Retomada com previsão de término para o início de 2017.

o RESTAURAÇÃO DE RUAS DE RUAS DIVERSAS NO ENTORNO DA ARENA LOTE II = 88,6% dos serviços executados. Obra retomada, mas com execução
suspensa aguardando empresa apresentar revisão de projetos.
o REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MARECHAL RONDON = 76,9 dos
serviços executados. Internacionalização concluída. Obra retomada, previsão de
término para agosto-2017;
o IMPLANTAÇÃO DA AV. PARQUE BARBADO = 76.6% dos serviços executados.
Obra retomada com execução suspensa a partir de dez/2016 até mar/2017 em virtude
das chuvas e até conclusão de revisão de projetos.
o COT UFMT = 82,8% dos serviços executados. Obra retomada com baixo rendimento
da executora, necessita realinhamento de cronograma.
o IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LED NAS TRAVESSIAS
URBANAS DE CUIABA E VÁRZEA GRANDE = 97,1% dos serviços executados.
Obra retomada em fase de finalização e correção de não conformidades.
o COMPLEXO VIÁRIO DA FEB (VIADUTO DOM ORLANDO) = 77,8% dos serviços
executados. Obra retomada.
o DUPLICAÇÃO DA AV. ARQUIMEDES PEREIRA LIMA = 69,2% dos serviços
executados. Obra retomada com foco em correção de patologias e não conformidades.
o TRINCHEIRA CIRIACO CANDIA = 100% dos serviços executados. Obra retomada e
concluída. Em estudo contratação para reparos nas infiltrações da cortina da trincheira.
o RESTAURAÇÃO DA AV. OITO DE ABRIL = 67,3% dos serviços executados. Obra
retomada, expectativa de término em agosto 2017.
o TRINCHEIRA VERDÃO = 100% dos serviços executados. Obra concluída com
recebimento provisório emitido. Em fase de correção de não conformidades.
o MUROS LIMITROFES - VILA MILITAR, UFMT E AEROPORTO = 100% dos
serviços executados. Obra concluída com recebimento definitivo emitido.
o DUPLICAÇÃO ESTRADA GUARITA = 100% dos serviços executados. Obra
concluída com recebimento definitivo emitido.
o DUPLICAÇÃO RODOVIA MARIO ANDREAZZA = 100% dos serviços executados.
Obra concluída com recebimento definitivo emitido.
o RETALUDAMENTO DO MORRO DESPRAIADO = 100% dos serviços executados.
Obra concluída com recebimento definitivo emitido.
o PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL - LOTE I;
= 100% dos serviços executados. Obra concluída com recebimento provisório emitido.
Em fase de correção de não conformidades.
o MOBILIÁRIO ESPORTIVO - ARENA PANTANAL (ASSENTOS) = 100% dos
serviços executados. Obra concluída. Em fase de correção de não conformidades.
o TI-TELECOM - ARENA (consórcio CLE)= 92,1% dos serviços executados. Obra não
retomada aguardando acordo entre Estado e consórcio acerca de passivos a serem
pagos e correções em sistemas a serem desenvolvidas pelo consórcio.
o CONSTRUÇÃO - ARENA (MENDES JR.)= 98% dos serviços executados. Obra não
retomada. Contrato foi judicializado pela PGE visando obrigar a MENDES JR a
corrigir todas não conformidades executivas detectadas.
o TRINCHEIRA SANTA ROSA = 89,9% dos serviços executados. Obra retomada mas
paralisada em função de falência da empresa executora. Encontra-se em fase de

conclusão Tomadas de Contas da obra que viabilizará quantificar e precificar de forma
atualizada quanto será necessário para finalizar a obra. Haverá nova contratação.
o COT BARRA DO PARI = 69,2% dos serviços executados. Obra não retomada, com
sérios problemas de deterioração atribuídos ao consórcio executor que não realizou a
guarda, manutenção e zelo da obra, está em negociação junto ao TCE-MT a
formalização de um TAG-TCE-MT.
o Há que se mencionar ainda a existência de outras obras da Copa concluídas mas sem
os recebimentos formais. Estas estão passando por vistorias p/ parecer.


Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado:

o Execução de obras de pavimentação urbana nas 12 regiões de planejamento (através de
Emendas Parlamentares).


Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação
do Veículo Leve sobre Trilhos:

o Em termos de implantação física do modal, com a realização de obras de infraestrutura
não houve execução em 2016 em virtude da judicialização do contrato. Contudo, é
importante informar que com a conclusão de Relatório produzido pela empresa de
consultoria KPMG em abril/2016 foi possível estabelecer uma real situação em que se
encontrava a obra, o contrato, os montantes devidos pelo Estado ao consórcio e os
serviços a serem executados. Também se estabeleceu uma real situação quanto as
desapropriações de imóveis necessárias para implantação do modal. Com base nesse
diagnostico o Estado pode estabelecer estratégias para retomada da obra, implantação e
operação do modal. Além da conclusão de tal diagnóstico, foi montada em 2016 uma
Comissão de profissionais do Governo do Estado com expertises nas mais diversas
áreas com o intuito de estabelecer estratégias que viesse a viabilizar a retomada do
modal. Com estas informações foi buscado acordo judicial com o consórcio executor e
a expectativa é a de que até o final de 2016 este acordo que viabilizará a retomada da
obra seja concluído. Com relação a manutenção do canteiro de obras e das
composições já adquiridas pelo Estado, tal atribuição foi estabelecida pela justiça ao
consorcio VLT e mensalmente a SECID realizou vistorias com produção de relatórios
com os estágios de conservação do material rodante.

Programa 391 - Cidades Sustentáveis
Quadro de Indicadores:

Nome do Indicador
Percentual de
municípios com

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto
no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Percentual

45,00

45,00

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

31/12/2016

SECID /
Secretaria

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

Adjunta de
Saneamento
Percentual
Percentual

Percentual

20,00
30,00

20,00

38,30
30,00

45,00

31/12/2016

SNIS

31/12/2016

SECID / Sup.
Planejamento
Urbano

31/12/2016

SECID / Sup.
Planejamento
Urbano

Percentual

49,62

94,91

31/12/2016

SECID / Sup de
Habitação e
Assentamentos
Precários

Percentual

40,00

17,00

31/12/2016

PNAD / IBGE

Percentual

98,00

97,00

31/12/2016

SECID / Sup.
Planejamento
Urbano

Resultados do Programa:
Atuação no apoio e suporte às entidades representativas da sociedade civil organizada
bem como às equipes técnicas municipais, através da nossa assessoria local, na elaboração de
Planos Diretores e na constituição de Conselhos Municipais, realização das Conferências
Municipais e implantação de sistemas de geoprocessamento para implantação de cadastros
municipais multifinalitários.
Na área habitacional foram entregues 2149 unidades onde o Governo do Estado
aplicou contrapartidas para execução da infraestrutura de empreendimentos habitacionais e
construção de unidades tanto nas áreas urbanas dos grandes municípios quanto em pequenos
conjuntos ou habitação pulverizadas nos pequenos municípios.
Na área de saneamento básico foram executadas diversas obras constituídas por
pequenos sistemas de abastecimento de água para comunidades urbanas e rurais e foram
elaborados projetos para 40 sistemas de abastecimento de água cuja licitação se encerrou no
final de 2016 e as respectivas obras estão sendo iniciadas neste início de ano de 2017.
A ação mais importante em desenvolvimento no âmbito da SECID decorre da
execução do convênio com a FUNASA no qual a Universidade Federal de Mato Grosso vem
desenvolvendo os Planos de Saneamento Básico de 106 municípios com menos de 50.000

habitantes. Esta ação vem sendo considerada um case de sucesso nacional onde praticamente
todos os municípios do Estado terão os seus Planos de Saneamento elaborados.
Na área de projetos de edificações e infraestrutura urbana a Adjunta foi responsável
pela coordenação, análise e/ou elaboração de 51 projetos decorrentes de emendas
parlamentares, pela aprovação de 86 projetos de convênios antigos e 15 correspondentes a
convênios novos bem como pela aprovação do projeto da Zona de Processamento de
Exportação em Cáceres.
Programa 392 - Cidades Resilientes a Desastres
Quadro de Indicadores:
Nome do Indicador

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

Percentual de
municípios (de um
total de 20 definidos)
com mapeamento de
áreas de risco

Percentual

25,00

20,00

31/12/2016

Ministério da
Integração
Nacional

Resultados do Programa:
Capacitações para 2543 voluntários;
Atendimento a pessoas acometidas por desastres naturais através da entrega de kits
higiene pessoal e de filtros purificadores de água.
Parcerias nas edições das Caravanas da Transformação, juntamente com a Casa Civil.
Programa 393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de
Vida
Quadro de Indicadores:
Nome do Indicador

Unidade
de
Medida

Percentual de
realização do
Percentua
enquadramento dos
l
corpos d água no
Estado
IQAr - Índice de
Percentua
qualidade do ar
l
Percentual de
Percentua
destinação de resíduos
l
sólidos

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuraçã
o

0,18

0,00

09/12/201
6

7,06

6,00

14/01/201
7

9,00

14,93

11/01/201 SEMA/SUIMI
7
S/CGRS

Valor
Previsto no
Exercício

Fonte de
apuração

SEMA/CEHI
DRO
Sema/SGMA/
CMA

IQA - Índice de
qualidade da água
Redução do índice de
desmatamento
Percentual de
municípios com
planos de
gerenciamento de
resíduos sólidos
Percentual de
elaboração dos planos
de recursos hídricos
de bacia hidrográfica.

Escala de
0 a 100
Percentua
l

54,40

36,00

20,00

26,39

14/01/201
7
27/12/201
6

SEMA/SGM
A
SEMA/SGM
A/CGT

Percentua
l

20,00

0,00

Coordenadori
11/01/201 a de Resíduos
7
Sólidos/SUIM
IS/SEMA

Percentua
l

3,7

0,00

09/12/201
6

SEMA/CEHI
DRO

Resultados do Programa:
Promoção do licenciamento da atividade florestal através do uso sustentável dos
recursos florestais, atendendo assim, a política florestal do Estado. O gerenciamento do
Sistema Estadual de Unidades de Conservação cumpriu de forma satisfatória para a
conservação dos biomas existentes no Estado: Pantanal, Cerrado e Amazônia. Foram
disponibilizados os boletins da qualidade da água superficial e de Balneabilidade que
encontra-se disponível no site da SEMA para download. O setor de Fauna e Recursos
Pesqueiros contribuiu para a conservação ambiental de forma significativa. As operações de
fiscalização e coibição do tráfico de animais silvestres tiveram êxito em sua maioria,
resultando inclusive em multas administrativas que ultrapassam os R$: 100.000,00. Foram
realizados Workshops para definição de planos de ação sobre a recuperação de áreas
degradadas, e reuniões para a discussão sobre o módulo de cadastro de regularização
ambiental (CAR e PRA) e também para discussão de indicadores de restauração de áreas
degradadas. As informações da qualidade do ar puderam ser levantadas e disponibilizadas
(através de dados do INPE e do site da SEMA). A SEMA mostrou avanços na prestação de
melhores serviços à população, com redução em mais de 40% do tempo de espera nos
licenciamentos, em números isso representou uma queda de 272 para 163 dias. Isso é
resultado do protocolo de intenções celebrado em agosto de 2015 com o MBC (Movimento
Brasil Competitivo) e o MMTC (Movimento Mato Grosso Competitivo), que permitiu ao
governo a implantação do Programa de Modernização da Gestão Pública (PMGP). Criação de
um grupo de trabalho, para realização de uma força-tarefa que visa zerar os passivos do setor
de recursos hídricos.
Outras entregas:








Apreensão de 3,6 toneladas de pescado irregular em Mato Grosso;
Fiscalização de 193, 9 mil hectares por desmatamento ilegal;
Apreensão de um total de 5 mil m³ de madeira serrada mais 9 mil m³ de madeira
em tora com irregularidades. O montante de multas aplicadas ultrapassa R$ 6, 1
milhões;
Queda no desmatamento: O incremento na fiscalização refletiu diretamente na
queda de 19% na taxa de desmatamento em Mato Grosso, de acordo com dados
preliminares que integram o Monitoramento de Cobertura Vegetal da Sema.
Na área de Mudanças Climáticas e REDD+, o Estado foi escolhido pelo
Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, para participar do Programa REM
(REDD+ for Early Movers), no ano de 2016 recebemos duas missões de avaliação

do Banco KFW, instituição responsável por gerenciar o programa. Cabe ainda
informar que o referido programa recebeu autorização do Ministério das
Relações do Brasil para sua implementação.

EIXO - 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:
Orçamento
Orçamento
Eixo Estruturante / Programa
Previsto na
Autorizado
LOA
ESTADO PARCEIRO E
1.141.270.643,3
1.163.464.997,30
EMPREENDEDOR
5
Descubra Mato Grosso
113.385.298,76 81.004.561,80
Regularização Fundiária
2.456.649,83
525.072,32
Defesa Sanitária Vegetal
1.671.347,15
1.414.990,97
Defesa Sanitária Animal

Empenhado
1.058.550.630,71
67.275.700,24
51.300,00
1.414.381,00

4.420.344,40

10.727.497,85

5.780.982,44

Inspeção de Produtos de Origem
Animal

183.053,61

82.211,68

82.211,66

Regulação Eficiente dos Serviços
Públicos Delegados

1.198.636,00

1.287.800,00

351.274,20

Mato Grosso Pró-Estradas

879.531.779,53

948.648.622,35

931.806.594,73

Organização do Sistema de
Produção da Agricultura Familiar

34.073.380,93

44.693.461,74

23.704.460,31

Comercialização dos Produtos da
Agricultura Familiar

3.223.361,61

4.725.670,36

1.005.596,29

Mato Grosso Empreendedor

12.652.366,44

3.997.680,90

835.391,80

Desenvolve Mato Grosso

72.594.523,91

21.011.800,76

4.485.401,61

Programa de Articulação e
Desenvolvimento Regional

2.080.420,00

29.516,18

28.998,06

Operação do Sistema de
Transporte de Mato Grosso

35.993.835,13

23.121.756,44

21.728.338,37

Programa 185 - Descubra Mato Grosso
Resultados do Programa:
As ações permearam toda a cadeia produtiva do turismo, impactando positivamente e
gerando condições de desenvolvimento, principalmente nas regiões alvo, que são a leste, sul e
oeste do estado.
Assim, o conjunto de ações está alinhado com objetivo do programa, porém, houve
alguma interferência da questão orçamentária, bem como de problemas técnicoadministrativos e de convênios e termos de cooperação com outros órgãos, o que
comprometeu, em parte, a execução de algumas ações.
Para ser mais eficiente está sendo feito uma melhoria no planejamento das ações,
buscando a superação dos problemas técnicos e administrativos. Superadas essas dificuldades,
a aplicação dos recursos será mais eficiente e viabilizará ainda mais a implantação das ações
que tendem a alcançar os objetivos programados.
O alcance desses objetivos poderá criar o ambiente adequado para uma melhoria no
cenário, visando o desenvolvimento da cadeia do turismo como um todo, gerando mais
oportunidades e principalmente geração de empregos.

Programa 208 - Regularização Fundiária
Quadro de Indicadores:
Nome do Indicador
Percentual
acumulado de
conjuntos
habitacionais
regularizados pelo
INTERMAT
Número de títulos
rurais expedidos.
Lotes urbanos
regularizados.

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

Percentual

8,00

2,00

31/12/2016

INTERMAT

Unidade

11.900,00

2,00

31/12/2016

INTERMAT

Unidade

47.300,00

55,00

31/12/2016

INTERMAT

Entregas do Programa:
 Regularização fundiária urbana das ocupações informais:
 Regularização urbana de dois bairros na capital: Paiaguás II e Centro América II
 Titulação dos assentamentos rurais
 Foram expedidos 52 títulos, com processos de regularização fundiária aptos
 Regularização fundiária urbana do passivo do INTERMAT

o Finalizou a regularização urbana de dois bairros nas cidades de Canarana e Campos de
Júlio com entrega de títulos definitivos;
 Elaboração dos Planos de Desenvolvimento de Assentamentos Rurais
 Realização de vistoria e entrevistas sociais
o 15 projetos elaborados,.
 Elaboração de Diagnóstico Socioeconômico dos Assentamentos Rurais
Programa 214 - Defesa Sanitária Vegetal
Quadro de Indicadores:
Nome do Indicador
Média do número de
aplicações para o
controle da Ferrugem
Asiática da Soja no
Estado de MT
Média do número de
aplicações para o
controle do Bicudo
do Algodoeiro no
Estado de Mato
Grosso
Número de
aplicações para
controle da ferrugem
asiática da soja
Municípios
infestados com a
Broca da Teca
(atualmente, somente
em Cuiabá)
Número de
aplicações para
controle do bicudo do
algodoeiro

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto
no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

Unidade

5,00

5,00

16/12/2016

INDEA

Unidade

12,00

12,00

16/12/2016 CDSV/INDEA

Unidade

5,00

5,00

16/12/2016

APROSOJAAssociação de
Prod. de Soja
de MT

Unidade

1,00

1,00

16/12/2016

INDEA

Unidade

12,00

0,12

16/12/2016

IMA/MT

Entregas do Programa:


Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos:

o 11.171 partidas fiscalizadas.



Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados:

o 9.676 análises laboratoriais realizados;
o Convênio com o Fundo de Apoio à Cultura da Semente - FASE/MT.


Fiscalização do comércio de materiais propagativos:

o 3.292 estabelecimentos fiscalizados.


Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias:

o 253 Propriedades inspecionadas.


Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e
certificação fitossanitária:

o 66 Propriedades inspecionadas.


Prevenção e controle de pragas de importância econômica:

o 7.651Propriedades inspecionadas.


Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação:

o Campanha educativa realizada pelos Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e
Florestal, com formação em Engenharia Agronômica e/ou Florestal;
o Realização de 77 (setenta e sete) reuniões e palestras, atingindo diretamente um total de
2.420 (dois mil quatrocentos e vintes) cidadãos;

Programa 216 - Defesa Sanitária Animal
Quadro de Indicadores:
Nome do
Indicador

Unidade
de
Medida

Percentual de focos
de anemia
Percentual
infecciosa equina
em saneamento
Manutenção da
condição de livre
de doenças no
Percentual
Estado de Mato
Grosso
Percentual de focos
(brucelose,
tuberculose e
Percentual
mormo) em
saneamento

Valor
Previsto
no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

80,00

45,00

30/11/2016

INDEA

100,00

100,00

19/12/2016

OIE e MAPA

80,00

95,23

19/12/2016

INDEA/MT

Tempo médio para
atendimento à
Horas
notificação de foco
de doenças
Percentual de
suspeitas de
doenças de
Percentual
notificação
compulsória
atendidas
Taxa acumulada de
visitas a
propriedades em
Percentual
vigilância
epidemiológica
Pontuação média
obtida na aplicação
Unidade
da ferramenta
PVS/OIE

72,00

198,00

19/12/2016 CDSA/INDEA/MT

80,00

73,95

19/12/2016

25,00

23,59

19/12/2016 CDSA/INDEA/MT

3,00

3,00

19/12/2016

INDEA/MT

CDSA, MAPA,
OIE

Entregas do Programa:


Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos:

o 184 Propriedades atendidas em ação de vigilância epidemiológica.

o


Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal:
282 Monitorias realizadas.
Prevenção e erradicação da febre aftosa

o 13.087 Propriedades atendidas em ação de vigilância epidemiológica.


Controle das doenças dos equídeos:

o

45 % Focos de AIE e Mormo atendida;



Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso
veterinário:

o 19.416 Fiscalizações em revenda realizada;


Controle e erradicação da brucelose bovina:

o 69.142 Propriedades com vacinação realizada,
O objetivo da ação é manter sob controle a doença (brucelose) no rebanho
bovídeo no Estado de Mato Grosso, por meio da vacinação de fêmeas bovinas

e bubalinas na idade de 03 a 08 meses prevista pelo programa, missão que foi
cumprida;
o Convenio entre INDEA e com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(MAPA).


Erradicação da tuberculose bovina:

o A meta física foi alcançada uma vez que 100% dos focos de tuberculose bovina foram
atendidos num total de 35 focos da doença (tuberculose bovina).


Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme
bovina:

o 2.443 Propriedades atendidas em ação de vigilância epidemiológica;


Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos:

o 20.746 Boiadas e veículos fiscalizados;


Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários:

o 1.018 Eventos atendidos;


Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural:

o 700 Eventos realizados;


Capacitação em defesa sanitária animal:

o 09 Cursos realizados;


Realização de análises laboratoriais:

o 224 Análises laboratoriais realizadas;


Cadastramento de estabelecimentos pecuários

o 65.360 Propriedades com geolocalização cadastradas;


Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos:

o 1.669 Propriedades atendidas em aço de vigilância epidemiológica;


Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves:

o 1.742 Propriedades atendidas em ação de vigilância epidemiológica;


Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação:

o Foram realizadas 49 Auditorias.
Programa 217 - Inspeção de Produtos de Origem Animal

Nome do Indicador
Percentual de
Municípios adesos
ao sistema SUSAF
Estabelecimentos
Registrados no SISE
Volume de produtos
de origem animal
inspecionados
Índice de
conformidade de
produtos de origem
animal
inspecionados

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto no
Exercício

Valor
Apurado no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

Percentu
al

0,71

0,00

19/12/2016

CISPOA/IN
DEA

Unidade

44,00

37,00

19/12/2016

INDEA/MT

Tonelada

61.000,00

102.866.133,3
1

19/12/2016

INDEA

Indice

0,25

0,82

19/12/2016

INDEA/MT

De forma geral houve melhora das condições higiênico-sanitárias dos produtos
inspecionados, trazendo maior confiabilidade ao Serviço de Inspeção, sendo este, um dos
objetivos do Programa 217, apesar do número de estabelecimentos ter diminuído, a qualidade
de seus produtos aumentou.
Entregas do Programa:
 Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem
animal:
o 37 Estabelecimentos fiscalizados.
 Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no
território mato-grossense:
o 5.044 Veículos fiscalizados.
 Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal:
o Reunião realizada
 Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal:
o Capacitação realizada.
Programa 229 - Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
Entregas do Programa:


Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados

Os serviços rotineiros de fiscalização dos setores de Geração e Distribuição de
Energia, Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros, Terminais Rodoviários, Rodovias
Concedidas vêm sendo realizados satisfatoriamente.

o Foram promovidas reuniões da AGER/MT com a SINFRA para esclarecer as
competências de cada órgão em relação ao setor de Regulação das Rodovias
o Foi efetivamente implantada a nova Coordenadoria Reguladora de Saneamento e foram
assinados os primeiros Termos de Cooperação da AGER/MT neste setor.
o Em 2016, foram firmamos Termos de Cooperação para a regulação de serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário com os municípios de
Confresa e Diamantino, e assinados protocolos de intenção com os municípios de Novo
São Joaquim, Porto Esperidião e Campo Verde.
o Também foram efetivadas tratativas com as Prefeituras de Primavera do Leste,
Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Paranatinga, Matupá, Poconé, São José do
Rio Claro, Pedra Preta, Cláudia, Marcelândia, Jauru, Vera, Nortelândia, Carlinda, Santa
Carmen, União do Sul, Jangada, Sorriso, Nova Xavantina, Lucas do Rio Verde,
Rondonópolis e Várzea Grande.
o Além dos estudos previstos a AGER/MT avançou elaborando as minutas das
Resoluções.
o As atividades de fiscalização foram parcialmente realizadas, por meio de análise de
documentos.
o No setor de Energia, as metas foram cumpridas. A AGER/MT mantém Contratos de
Metas com a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), sendo um de
Distribuição e outro de Geração de Energia. No setor de Fiscalização de Energia, a
AGER/MT é reconhecida nacionalmente, dentre as agências estaduais conveniadas, por
sua excelente pontuação e ocupa o segundo lugar no ranking da ANEEL.
o O serviço de atendimento da Ouvidoria da AGER/MT foi ampliado. Foi criado um
novo canal de atendimento ao público, por meio da instalação de um quiosque na
Rodoviária.
Programa 338- Mato Grosso Pró-Estradas
Entregas do Programa:


Construção de obras de artes especiais e correntes

O objetivo do programa de permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos
cursos d’água, reduzindo os pontos de estrangulamento da malha viária, foi parcialmente
alcançado. As obras de artes especiais e correntes são fundamentais pois garantem a
segurança e conforto aos usuários das rodovias, em substituição às atuais pontes de madeira
que não suportam toda a carga aplicada, uma vez que o transporte dos produtos
comercializados pelo Estado é realizado em veículos de grandes dimensões.


Construção de pontes de madeira

A nova política da secretaria é não construir mais pontes de madeira e sim construir e
substituir as pontes de madeira por pontes de concreto, portanto a execução foi limitada a
casos excepcionais, 40 pontes, somente para melhorar as condições de trafegabilidade da
malha rodoviária.


Pavimentação de rodovias
27,74% do previsto devido aos seguintes fatores:.



Restauração de rodovias pavimentadas

A execução foi 46,79% maior que o previsto devido à adoção de soluções técnicas
mais eficientes pela SINFRA


Regularização ambiental das obras rodoviárias



Reforma de pontes de madeira

A Unidade reformou 1.329 metros de pontes de madeira nesse período. Manutenção
de rodovias não pavimentadas
. As manutenções foram realizadas através de patrulha própria da SINFRA, Termo de
Cooperação Técnicas e Termo de Colaboração em parcerias com os municípios e com os
municípios, totalizando 18.104,00 km de rodovias não pavimentadas conservadas.
Programa 382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Quadro de Indicadores:
Unidade
de
Medida

Valor
Previsto no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

Percentual

26,36

35,00

20/12/2016

EMPAER

Percentual

3,00

1,50

20/12/2016 SIDRA/IBGE

Percentual

2,00

2,00

20/12/2016 SIDRA/IBGE

Percentual

5,00

5,00

20/12/2016 SIDRA/IBGE

Nome do Indicador
Percentual de
cobertura dos
serviços de ATER
Taxa de crescimento
acumulado da
produção extrativista
na agricultura
familiar
Taxa de crescimento
acumulado da
produção de leite na
agricultura familiar
Taxa de crescimento
acumulado da
produção de
hortícolas na
agricultura familiar

Entregas do Programa:


Promoção da Cadeia Produtiva da Horticultura na agricultura familiar:

o Atendimento a 340 agricultores familiares.


Promoção da Cadeia Produtiva do Leite na agricultura familiar:

o Realização de capacitação onde foram assistidos um total de 1.500 produtores;

o Aquisição de resfriadores de leite e tanques isotérmicos de transporte de leite, que
auxiliam diretamente na melhoria da qualidade do leite na cadeia produtiva, assistindo
um montante de 3.260 produtores;


Promoção das Cadeias de Produção Agroflorestal na agricultura familiar:

o Atendimento de 10 municípios que integram o programa de revitalização da
cafeicultura da região noroeste do estado de Mato Grosso - PRÓ CAFÉ e atendimento
de até 500 produtores nestes municípios.


Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural:

o Atendimento e assistência a 35.741 agricultores(as) familiares;
o Divulgação de políticas públicas para agricultura familiar;
o Realização de Encontros Municipais de Mulheres Rurais envolvendo 4.788 agricultoras
familiares; Habilitação de 2.304 agricultores de 91 municípios para captação de crédito
rural através da elaboração de projetos técnicos para investimento e custeio;
o Participação efetiva nos trabalhos realizados pelos Conselhos Municipais de
Desenvolvimento Rural Sustentável de 58 municípios.


Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT:

o Conclusão do processo licitatório para reforma e ampliação do laboratório de
piscicultura na estação experimental, localizada em Nossa Senhora do Livramento,
com previsão de conclusão para junho de 2017.


Pesquisa tecnológica para agricultura familiar:

o Elaboração do Diagnóstico situacional das demandas de pesquisa e validação de
tecnologias adaptadas a agricultura familiar do estado de MT;
o Implantação, condução e divulgação de 159 unidades experimentais de pesquisa e
validação de tecnologia;
o 40 eventos de divulgação beneficiando diretamente 3.540 participantes


Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar:

o Produção e disponibilização de 90.701 mudas, sendo 10.210 de espécies frutíferas,
80.110 de espécies florestais e 381 de espécies ornamentais e desse total, foram
comercializadas 52.209 mudas junto a 416 agricultores familiares de 48 municípios do
estado.
o Produção e disponibilização de 608.545 alevinos que foram comercializados para 463
agricultores familiares de 16 municípios;
o Produção de matrizes e reprodutores suínos que foram comercializados junto a 42
agricultores familiares de 06 municípios


Capacitação de recursos humanos da EMPAER-MT:

o Em parceria com a EMBRAPA / SEAF / EMPAER foram realizados,
 05 eventos capacitando 94 técnicos para atuarem como multiplicadores
de tecnologia para o desenvolvimento das cadeias produtivas
prioritárias da agricultura familiar,




10 eventos de capacitação qualificando 182 técnicos em áreas
estratégicas para o desenvolvimento dos serviços de ATER e Pesquisa,
01 evento capacitando 12 técnicos na área de elaboração de termos de
cooperação e uso do sistema de gerenciamento de convênios.

Programa 384 - Mato Grosso Empreendedor
Quadro de Indicadores:
Nome do
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
no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Percentual

2,00

12,43

Percentual

25,00

17,87

Data de
Apuração

Fonte de apuração

25/01/2017 JUCEMAT/SEMPE

25/01/2017

SEDEC / Sec Adj
de Empreend e
Investimento

Entregas do Programa


Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais – APL:



Prestação dos serviços oferecidos pela Junta Comercial do Estado de Mato
Grosso:

o Foram atendidos 137.000 usuários.


Divulgação da nova política tributária:

o Realizado estudos de apoio a Nova Política tributária desenvolvida pela SEFAZ.


Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE:

Programa 385 - Desenvolve Mato Grosso

Quadro de Indicadores:
Nome do Indicador
Concentração dos
principais produtos
agropecuários
exportados
Participação dos
produtos
industrializados nas
exportações do
Estado.

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

Percentual

85,00

94,99

25/01/2017

MDIC

Percentual

7,00

3,99

25/01/2017

MDIC

Resultados do Programa:
O conjunto de ações do programa de governo “Desenvolve Mato Grosso” tem sua
abrangência em todas as regiões de planejamento do estado, se tratando, em sua maioria, de
ações estruturantes com reflexos a longo prazo.
Algumas interferências relacionadas a técnico-administrativos, convênios / termos de
cooperação com outros órgãos e orçamento foram identificados, grande parte provocadas pelo
cenário econômico nacional e estadual que forçou a mudança de estratégia do governo e
comprometeu fortemente a execução da maioria das ações.
Para sermos mais eficiente estamos trabalhando nas melhorias do planejamento das
ações, buscando a superação dos problemas técnicos e administrativos e também novas
parcerias para o enfrentamento da conjuntura atual.
Em relação as parcerias firmadas para execução das ações, podemos destacar: CPRM,
Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, UFMT, UNB, UNICAMP, UERJ e
UNESP.
O alcance dos objetivos poderá criar um ambiente adequado para uma melhoria no
cenário, visando o desenvolvimento de mais setores produtivos, proporcionando a
diversificação na economia e a abertura de outras oportunidades com impacto social positivo.

Programa 386- Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional

Nome do Indicador

Percentual de
municípios adesos ao
PMS

Unidade
de
Medida

Percentu
al

Valor
Previsto
no
Exercíci
o
28,40

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de apuração

0,00

31/12/201
6

Gabinete de
Articulação e
Desenvolvimento
Regional

Percentual acumulado
de Planos de
Desenvolvimento
Regional elaborados

Percentu
al

13,33

31,00

31/12/201
6

Gabinete de
Articulação e
Desenvolvimento
Regional

Resultados do Programa:
Destacamos a finalização do Projeto de Lei da 1º Política Estadual de
Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso / PEDR/MT.
No quesito da articulação das iniciativas na região fronteiriça do estado de Mato
Grosso foram realizadas 14 reuniões de âmbito municipal, estadual e federal que tiveram por
objetivo integrar, desenvolver e fortalecer os municípios da localidade. Um produto que
destaca-se nesta ação é o apoio ao estudo de reconhecimento da gemealidade das cidades
Cáceres/MT e San Matias/BO.
A Gestão da Rede de Superintendências Regionais tem como missão gerenciar os
Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental, visando
articular e integrar os diversos atores locais, através da nomeação de 15 Superintendentes,
para ser o elo entre a Superintendência de Articulação Regional nas regiões de consórcio.
Até o presente momento não foram nomeados todos os Superintendentes, mas aqueles
que já estão nomeados vêm atuando de maneira efetiva, identificando e articulando as
demandas nas suas respectivas regiões de atuação. Diante dos levantamentos realizados,
podem ser elencados os seguintes Projetos desenvolvidos pelas demandas geradas: - Uso de
Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares e de Medicamentos Fitoterápicos no Estado
de Mato Grosso; - Estudo de Viabilidade de Piscicultura em Tanque Rede no Assentamento
Bordolândia (Região do Norte Araguaia - MT); - Laboratório e Criatório de Alevinos na
Região do Norte Araguaia / MT; - Diagnóstico da Cadeia Produtiva do Leite; - Diagnóstico e
Ações de Desenvolvimento do Turismo Sustentável no Estado de Mato Grosso.

Programa 388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Quadro de Indicadores:
Nome do Indicador
Taxa de cobertura
aeroportuária

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

Percentual

37,59

19,86

29/12/2016

SINFRA

Entregas do Programa:


Estruturação de Tecnologia de Informação da SINFRA.



Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado:

o Ações realizadas de nos aeroportos: Barra do Garças, Sorriso, Diamantino, Alta
Floresta, Rondonópolis;

o O Estado tem hoje mais 02 Aeroportos operando com Linha Aérea nacional,
otimizando o transporte regional, são eles: os Aeroportos de Barra do Garças e Sorriso;
o Melhoria na infraestrutura aeroportuária de Diamantino, Alta Floresta, Rondonópolis.


Capacitação de recursos humanos da SINFRA:

o 280 servidores capacitação, realizado em parceria com Escola de Governo.


Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual:

o Manteve a situação essencial do posto de fiscalização de trânsito localizado no km 16,
da rodovia MT 251, trecho: Cuiabá - Chapada dos Guimarães, em Cuiabá.


Manutenção da Operação de Hidrovias:

o Atendida uma demanda específica de manutenção em balsa localizada no Xingu MT322.
 Gerenciamento e operação da malha pavimentada:
o 4 rodovias gerenciadas na:

EIXO - 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:
Orçamento
Orçamento
Eixo Estruturante / Programa
Previsto na
Empenhado
Autorizado
LOA
GESTÃO EFICIENTE,
13.575.912.628,2
TRANSPARENTE E
14.628.429.849,39 14.152.398.478,15
9
INTEGRADA
Apoio Administrativo
8.584.325.629,36 9.050.498.794,53 8.862.178.040,57
Fiscalização da Gestão dos
88.948.328,50
78.781.983,35
60.922.028,38
Recursos Públicos
Desenvolvimento Institucional
Valorização do Colaborador

28.944.001,30
5.983.116,00

32.829.180,93
2.970.699,00

11.514.841,28
2.970.699,00

Orçamento
Previsto na
LOA

Orçamento
Autorizado

Empenhado

Programa Estadual de Articulação
Política

10.386.400,93

3.842.920,54

3.598.771,96

Transparência, Prevenção e
Combate à Corrupção

1.308.050,00

179.800,00

179.800,00

Governo Digital

36.820.259,61

30.038.000,93

26.410.574,09

Modernização da Gestão do
CEPROMAT

5.296.541,36

2.843.819,45

2.826.069,66

Reestruturação do MT Saúde

49.499.350,28

120.423.917,39

120.251.837,24

Parcerias com o Setor Privado

26.999,80

72.491,93

71.056,52

Fortalecimento dos Mecanismos
de Controle do Poder Executivo

2.453.911,51

995.507,30

992.622,55

Governo Transparente, Sociedade
Participativa

1.200,00

600,00

600,00

Previdência Sustentável

75.373.940,68

9.804.602,03

9.638.023,51

Modernização da ProcuradoriaGeral do Estado

6.689.999,93

4.937.904,97

45.686,00

Gestão de Pessoas para
Resultados

8.421.215,78

3.039.615,13

1.204.475,64

Gestão de Processos para
Resultados

5.523.875,76

2.754.965,00

222.965,00

Gestão de Aquisições, Patrimônio
e Serviços para Resultados

8.115.687,90

901.149,71

871.511,57

Planejar para Transformar

4.498.796,33

2.253.279,55

2.248.578,83

Modernização da Administração
Fazendária

77.565.757,91

22.121.029,00

8.052.137,08

Excelência nos Serviços
Prestados à Sociedade

3.342.811,00

-

-

Gestão Legislativa

3.771.000,00

102.592,00

61.986,04

Modernização da Governança e
Gestão Administrativa da ALMT

52.370.131,49

2.887.291,33

204.461,08

Defesa da Probidade
Administrativa e do Patrimônio
Público

150.000,00

150.000,00

73.435,80

Efetividade da Legislação Penal

150.000,00

150.000,00

80.850,00

Reestruturação e Modernização
do INTERMAT

2.758.273,68

1.156.416,56

159.920,47

Gestão Corporativa da SEMA

14.821.852,81

8.012.332,37

4.517.247,68

Eixo Estruturante / Programa
ALMT

Orçamento
Previsto na
LOA

Orçamento
Autorizado

Empenhado

Aperfeiçoamento da Prestação
Jurisdicional

51.503.326,78

59.495.384,18

43.913.360,31

Gestão de Pessoas

11.537.888,60

13.350.987,72

11.195.552,86

Governança e Gestão para
Resultados

3.344.245,00

2.321.145,88

2.102.663,51

Proteção e Defesa do Consumidor

4.627.723,20

2.892.013,61

807.284,73

Operações Especiais: Serviços da
Dívida Interna

729.214.562,32

768.805.344,02

755.885.922,05

Operações Especiais: Serviço da
Dívida Externa

30.542.037,49

233.857.449,30

233.857.449,30

Operações Especiais: Outras

226.910.627,97

179.985.262,33

177.351.537,67

Eixo Estruturante / Programa

Previdência de Inativos e
Pensionistas do Estado

3.059.865.421,60 3.736.814.032,74

3.661.728.502,68

Operações Especiais Cumprimento de Sentenças
Judiciais

247.128.786,16

249.159.336,61

146.257.985,09

Reserva de Contingência

133.690.877,25

-

-

Programa 355-Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
Entregas do Programa:







Cláusula anticorrupção.
Decreto que disciplina a Gestão do Portal Transparência.
Canal de Denúncias.
Termo de Compromisso com os fornecedores, comprometendo com o programa
de integridade.
Projeto “Ser Empresa”: disseminação do Compliance como Cultura
Corporativa.
Programa “É da Minha conta”:

o Projeto de disseminação do controle social, através do desenvolvimento de um
aplicativo que vai possibilitar o acesso da sociedade às informações referentes a
repasses recursos para os municípios.


Decreto 739 de 10.11.2016 - Dispõe sobre a instituição do Comitê Gestor Estadual
de Articulação e Acompanhamento da Parceria para Economia Verde em Mato
Grosso - PEV - MT:

o Participação do Gabinete no Projeto de desenvolvimento econômico, social e
sustentável através de articulação de Políticas Públicas no âmbito do Poder Executivo,
favorecendo o acompanhamento da parceria.


Realização de eventos para a promoção da ética
o
o
o
o
o
o



Seminário de Ética Pública realizado nos dias 14 e 15 de setembro.
Revisão da Legislação de Código de Conduta.
Padronização das Estruturas das Comissões de Éticas.
Avaliação do sistema de Ética.
Workshop Práticas Exitosas.
IV Encontro de Gestão da Ética.

Realização da semana internacional de combate à corrupção
o Entrega do “Portal de Transparência” à sociedade mato-grossense, com a
palestra do Juiz Sergio Moro em 05 de dezembro
o Realização do “10º Fórum Brasileiros de Combate à Corrupção” nos dias 06 e
07 de dezembro.



Ampliação da Participação e Controle Social
o Mapeamento de todos os Conselhos disponível no Portal Transparência.
o Adoção de providencias no sentido de viabilizar a composição do Conselho de
Combate à Corrupção em 2017.
o Foram iniciadas tratativas com a Escola de Governo no sentido de
desenvolvermos produtos que permitissem a capacitação à distância.
o Capacitações realizadas no âmbito do Programa de Integridade.



Implementação da lei de acesso à informação – LAI
o Reformulação do Portal Transparência.
o Elaboração de Cartilhas Orientativas para os órgãos e entidades.
o Visita ao Presidente do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso, visando
à divulgação das ações do GTCC e dos Decretos 1.973 e 084.
o Elaboração de Oficio circular a todos os órgãos e entidades com perguntas e
respostas mais frequentes.



Implementação da legislação na área da transparência e combate à corrupção
o Mapeamento dos atos ilícitos e revisão da legislação vigente.

Programa 356 - Governo Digital
Quadro de Indicadores
Nome do Indicador
Taxa acumulada de
acesso ao e-serviços
Taxa acumulada de
e-serviços

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto
no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

Percentual

15,00

302,00

05/01/2017

MTI

Percentual

3,40

32,00

05/01/2017

MTI

O programa contribui para o alcance das diretrizes do Governo estabelecidas no eixo
Governança e governabilidade nas seguintes estratégias:
o
o
o
o

Democratização da gestão pública
Fortalecimento das articulações intergovernamentais com setores da sociedade
Elevação da capacidade de formulação e implementação das políticas públicas
Modernização da gestão das organizações públicas
Os 33 e-serviços disponibilizados foram:

CULTURA: Mapa dos espaços com eventos (mapas culturais); Eventos Culturais
(mapas culturais); Espaços Culturais; Agentes; Projetos Culturais.
DETRAN: Consultar Resultado Recurso de Infração; Certidão Negativa de Multa;
Emitir Certidão de Condutor; Validador de Documentos; Agendar Exame Teórico; Consultar
Turmas de Exame Teórico; Certidão de Propriedade; Consultar Valores e Taxas de Serviços;
Extrato de Multa - DETRAN; Licenciamento Anual on-line; 2ª via do CRLV e Envio
Domiciliar.
SEMA: Consulta GF1; Consulta GF2; Consulta GF3; Consulta GF3i; Consulta GF4;
Consultar CAR (Cadastro Ambiental Rural); Consultar Processos Eletrônicos.
SESP: Consultar situação do Pedido RG; Emitir Certidão de Antecedentes Criminais;
Validar Certidão de Antecedentes Criminais; Emitir Certidão de Transito; Veiculo Furtado ou
Roubado; Consultar Mandado de Prisão; Consulta de Unidades de Segurança Pública;
Solicitar RG; Emissão de Taxa Segunda via RG; Reimpressão de Taxa.
Número de acessos aos e-serviços em 2016
Período
Nº de acessos
Junho
3.840
Julho
10.413
Agosto
16.560
Setembro
18.273
Outubro
25.478
Novembro
23.042
Dezembro
10.581
Total
108.187
Programa 359 - Parcerias com o Setor Privado
Entregas do Programa:






Apoio a SETAS na licitação do Projeto PPP Ganha Tempo;
Modelagem de parcerias de investimento para o Projeto Pró-Escolas, junto a
SEDUC;
Contratação do Escritório de Projetos das Nações Unidas/UNOPS para
modelagem do projeto Rede Cidade da Saúde, junto a SES;
Está finalizando o processo de contratação do UNOPS para um projeto de
fortalecimento institucional, junto a SINFRA.
Realização do 1º Encontro de Investimento Social Privado em MT, em novembro
de 2016, com o apoio do GIFE e mais 50 empresas, institutos e fundações locais e

nacionais - todos potenciais parceiros do Governo do Estado para promover o
bem-estar social e a inovação na gestão pública.
Programa 361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
No ano de 2016 foram produzidos 1.316 produtos de auditoria, 23,6% superior ao
resultado de 2015. Desses, 902 foram pareceres de auditoria, 356 recomendações técnicas, 35
relatórios de auditoria, 14 orientações técnicas, 5 relatórios de ouvidoria e inteligência e 4
recomendações técnicas de ouvidoria e inteligência. Em cumprimento das recomendações do
controle interno e externo foram elaborados 278 Planos de Providências para corrigir erros,
falhas e inconsistências; sendo que desses, 94 já foram implementados, 131 em
implementação e os demais em fase de elaboração. Além desses, foram realizadas
capacitações de 756 servidores, de 37 órgãos, na fiscalização de contratos administrativos; 80
servidores capacitados nos fundamentos operacionais de controle em gestão de pessoas; 270
servidores capacitados na operacionalização do sistema eletrônico Monitoramento Inteligente
de Risco e Auditoria (Mira), para monitoramento das despesas administrativas. Tudo isso,
visando o fortalecimento do controle interno e o aperfeiçoamento da administração pública.
Programa 362 - Governo Transparente, Sociedade Participativa
Quadro de Indicadores:
Nome do
Indicador

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

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

Percentual

86,00

82,82

07/12/2016

Ouvidoria
Geral do
Estado

Taxa de registros de
participações no
Percentual
Fale Cidadão

10,00

21,47

07/12/2017

Ouvidoria
Geral do
Estado

Percentual de
informações
passivas atendidas
em até 20 dias
corridos

Percentual

86,00

78,46

Ouvidoria
Geral do
Estado

Entregas do Programa:
 Intensificação e fomento a divulgação dos canais de participação do cidadão:
o Canais virtuais, com links que direcionam ao canal de ouvidoria em páginas e portais
das secretarias e entes públicos do Poder Executivo;
o Canais telemáticos com os telefones de ligação gratuita 0800 e ligação local 162;
o Atendimento pessoal, com a expansão da rede de ouvidores setoriais junto aos órgãos;
o Maior divulgação dos canais, com a divulgação através dos veículos oficiais do Estado.

E números absolutos, o ano de 2016 apresentou até dia 15/12 um total de 19.165
manifestações dos cidadãos, no sistema “Fale Cidadão”, sendo um novo marco histórico de
participação da sociedade no Governo do Estado. Deve-se considerar ainda para a análise do
resultado deste ano, o percentual de respostas realizadas ao cidadão, que se encontra no
patamar de 81%, sendo que desse total 73% das demandas são respondidas 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 2016, foram realizados até o dia 07/12 o total de 358
pedidos de informação, contra 184 em 2015, sendo que, 73% foram respondidos dentro do
prazo legal (20 dias), contra 27% que demandaram mais tempo de atendimento.
Programa 365-Gestão de Pessoas para Resultados
Quadro de Indicadores:
Valor
Previsto no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

Taxa de Absenteísmo Percentual

4,20

5,03

31/12/2016

SEGES/MT

Índice de rotatividade
Percentual
global

4,00

2,85

31/12/2016

SEGES/MT

Percentual de líderes
capacitados pela
Escola de Governo

Percentual

17,00

18,00

31/12/2016

SEGES/MT

Percentual

8,00

13,00

31/12/2016

SEGES/MT

Nome do Indicador

Percentual de
servidores
capacitados pelas
Escola de Governo

Unidade
de
Medida

Observou-se melhoria significativa no percentual de agentes públicos capacitados pela
Escola de governo, como consequência das mudanças nas políticas de desenvolvimento do
quadro de agentes públicos estaduais. Em 2014, 4% dos servidores haviam sido capacitados;
em 2015, foram 8%; e em 2016 o percentual de servidores capacitados alcançou o índice de
13%. O percentual de líderes capacitados também apresentou progresso relevante. Em 2015
foram 2% dos líderes capacitados; enquanto em 2016, atingiu-se o índice de 18% dos líderes
estaduais capacitados pela Escola de Governo, decorrentes da implantação do Programa de
Desenvolvimento Gerencial.

Quadro de Indicadores
Nome do Indicador
Percentual de órgãos,
autarquias e fundações
com a metodologia de
gestão de processos
implantada
Taxa de
congestionamento de
documentos

Unidade
de Medida

Valor
Previsto
no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

Percentual

10,00

86,00

31/12/2016

SEGES/MT

Percentual

71,17

63,20

31/12/2016

SEGES/MT

Houve elevação relevante do percentual de órgãos e entidades estaduais com a
metodologia de gestão de processos implantada, de 10% para 86%, resultados
significativamente melhores que o previsto, em virtude das medidas implementadas de
criação da Coordenadoria de Escritório de Gerenciamento de Processos e estruturação parcial
do quadro de pessoal da unidade. Para cálculo desse indicador considerou-se órgão com a
metodologia implantada aqueles que receberam as capacitações em Introdução a Gestão de
Processos e Introdução ao BPMN com práticas no Bizagi, e Workshops de elaboração da
identidade organizacional e cadeia de valor.
A taxa de congestionamento de documentos também apresentou melhora significativa,
com redução de 79% em 2015, para 75% em 2016.
Programa 367-Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Quadro de Indicadores:
Unidade
de
Medida

Valor
Previsto
no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

Dias por
processo.

100,00

144,00

31/12/2016

SEGES/MT

Percentual

18,00

18,00

31/12/2016

SEGES/MT

Nome do Indicador
Tempo médio para
realização de
licitação para
Registro de Preços
Percentual de
insucesso dos
processos de
aquisições
governamentais

Entregas do Programa:


Aquisições e Contratações

Foi reformulada a metodologia de aquisições e contratações do Poder Executivo
estadual, e publicado o Decreto nº 840/2017, que regulamenta o assunto. Esta norma
representa um grande avanço para as compras públicas estaduais, pois trouxe como efeitos:
o A descentralização de processos de aquisições de bens e serviços específicos,
simplificando o processo e propiciando maior integração entre os setores de onde parte
o pedido até quem efetivamente realiza a compra;
o A institucionalização do pregão eletrônico como modalidade preferencial, tornando
mais célere e transparente o processo de compras, ampliando a participação de
fornecedores e a competitividade;
o A definição de procedimento para aprimoramento das especificações para aquisições
de bens e serviços;
o O aperfeiçoamento de técnicas e métodos para formação de preços de referência,
elaboração de TR, edital e contrato;
o A simplificação de procedimentos para a participação de micro e pequenas empresas.


Patrimônio Imobiliário

o Foi realizada a atualização cadastral certificada de 12 imóveis que compõem o
patrimônio do Estado de Mato Grosso. Para esta atualização foi feito o levantamento
em campo, confirmação de sua localização por croquis geo-referenciados, e laudo de
avaliação.


Patrimônio Mobiliário

o Foram introduzidos aprimoramentos aos procedimentos de inventário anual,
principalmente quanto à bens móveis não localizados fisicamente, e instituiu-se o fator
de avaliação econômica do bem móvel de acordo com o estado de conservação
Programa 368 - Planejar para Transformar
Quadro de Indicadores:
Nome do Indicador
Percentual de
execução física das
ações prioritárias do
Governo de Mato
Grosso.
Percentual de
execução financeira
das ações prioritárias
do Governo de Mato
Grosso.

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto
no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Data de
Apuraçã
o

Fonte de
apuração

Percentual
.

55,00

34,27

16/02/201
7

SO / SEPLAN

Percentual

55,00

33,10

13/03/201
7

SEPLAN

Os indicadores do Programa 368 Planejar para Transformar são apurados
considerando como parâmetro a faixa de 80% de execução da meta física e da meta financeira
como ideal para apuração do desempenho das ações prioritárias, assim, a meta inicial
considerava que, do total dessas ações, 55% obtivessem o percentual de execução física e
financeira igual ou superior a 80%. Dessa forma, do total das ações priorizadas em 2016,
34,27% tiveram êxito em executar acima de 80% da meta física (entrega de produtos)
prevista, enquanto 33,10% tiveram a execução da meta financeira (realização do orçamento)
igual ou superior a essa faixa de desempenho. Nesse contexto, importa destacar que o cenário
fiscal restritivo apresentado em 2016 impactou no desempenho das ações de governo,
influenciando também nas entregas de produtos e serviços.
Programa 369 - Modernização da Administração Fazendária
Quadro de Indicadores:
Nome do Indicador
Grau de
Endividamento
Índice de Liquidez
Corrente do Tesouro
Índice de eficácia na
exploração da base
tributária
Índice de satisfação
do cidadão e usuário
Percentual do custo
da administração
fazendária

Unidade
de
Medida

Valor
Previsto
no
Exercício

Valor
Apurado
no
exercício

Unidade

1,00

0,63

15/02/2017 SATE/SEFAZ

Percentual

1,05

1,29

15/02/2017

SEFAZ

Percentual

11,76

12,55

15/02/2017

SEFAZ

Percentual

90,00

82,80

15/02/2017

SEFAZ

Percentual

4,00

3,49

15/02/2017

SAAF/SEFAZ

Data de
Apuração

Fonte de
apuração

O 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 Calculada 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. Interpretando o
índice no mês de dezembro de 2016, para cada R$ 1,00 de obrigação a curto prazo, há R$
1,29 de disponibilidade e valores que se transformarão em disponibilidade (AC) para
cobertura daquela dívida.
Quanto ao - Índice de Endividamento, o indicador conferido no PPA de 2016, mensura
o limite de endividamento do Estado em relação à Receita Liquida Real. Para o PPA de 2016
estabeleceu-se como meta a manutenção da Dívida Financeira (DF) total do Estado em valor
não superior ao da sua Receita Líquida Real (RLR) anual, enquanto o Estado não liquidar o
contrato de refinanciamento de dívida ao amparo da Lei nº 9.496/97. Dívida Financeira (DF)
se refere ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do Estado

assumidas em virtudes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações
de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses. Apura-se a DF no 5º dia útil ao
mês subsequente, após a realização do pagamento da prestação mensal e atualização do
estoque convencionado nos contratos da dívida ou assemelhados. Assim a apuração da RLR
anual de 2016 se dará em março de 2017, razão do resultado preliminar apresentado abaixo.
O indicador de Custo da Administração Fazendária atingiu um índice de 3,49% em
2016, sendo que a meta prevista era de 4%. Analisando o comportamento da receita corrente
líquida e da despesa nos últimos quatro anos, percebemos um aumento gradual da receita; o
mesmo não ocorrendo com a despesa, cuja redução só foi evidenciada no ano de 2016, em
razão da política de redução e controle dos gastos, que já vem sendo praticada na SEFAZ ao
longo dos anos. Observa-se, ainda, que este indicador apresenta uma tendência de queda nos
últimos três anos.
O indicador “Índice de Satisfação do Cidadão e Usuário” atingiu 82,80% até o terceiro
trimestre de 2016, não atingindo a meta prevista de 90%. No entanto, a fórmula desse
indicador não reflete, necessariamente, a satisfação do contribuinte em relação ao
atendimento, uma vez que esse índice leva em consideração somente as reclamações
recebidas na Ouvidoria e as citações negativas na imprensa, relacionando os dados do ano
corrente com os dados do ano anterior.
O Índice de Eficácia na Exploração da Base Tributária foi de 12,558%, havendo dessa
forma um incremento do Índice em relação, ao ano base 2014, de 1,4951%, atingindo
tecnicamente a meta anual de 2016 que é aumentar em 1,5%.
Programa 381 - Reestruturação e Modernização do INTERMAT
Entregas do Programa:
Foram criadas duas comissões para tratar dos processos de regularização fundiária
rural: Comissão de auditoria e comissão de conferencia cronológica. a comissão de auditoria
possui cerca de 200 processos de regularização fundiária rural supostamente aptos a titulação ,
dentre os quais foram analisados 70 processos. Destes 68 apresentaram pendencias técnicas e
ou jurídicas e foram encaminhados aos interessados para sanar tais pendencias, e 02 processos
foram emitidos os títulos. A comissão de conferencia cronológica realizou análise de 772
processos de 2006 e 2007 (regularização de ocupação e legitimação de posse) que
apresentaram pendencias técnicas e ou jurídicas também encaminhados aos interessados para
resolução de pendencias. Além disso, essa mesma comissão está analisando 472 processos de
2008, 2009 e 2010 (regularização de ocupação e legitimação de posse) com previsão de
finalizar os trabalhos até julho de 2017. Também foram analisados 350 processos de cartas de
anuência, referente a diversos anos.
Programa 394 - Gestão Corporativa da SEMA
Quadro de Indicadores:
Unidade
Nome do Indicador
de
Medida

Valor
Valor
Data de
Previsto no
Apurado
Apuração
Exercício no exercício

Fonte de
apuração

Descentralização da
Gestão Ambiental

Percentu
al

25,00

26,24

28/12/201
6

SEMA/SUR
AC

Até o final do ano de 2016 o Estado de Mato Grosso tinha 37 municípios
descentralizados para a gestão ambiental, o que equivale a 26,24% dos 141 municípios de
Mato Grosso. Dos 37, somente no exercício de 2016 foram habilitados 4 municípios, mas
foram analisados 17 pedidos de habilitação para a gestão ambiental municipal
(descentralização). Os demais (13 não habilitados) não apresentaram toda a documentação
exigida (Resolução CONSEMA 85/2014).
Programa 411 - Proteção e Defesa do Consumidor
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.
Entregas do Programa:


Ações educativas de proteção e defesa do consumidor.

Foram contemplados 53 municípios com palestras educativas, orientações a respeito
de Direitos do Consumidor e distribuição de materiais informativos:
Fiscalização nas relações de consumo
Foram realizadas em 2016, 1.091 diligências “in loco’, considerando Autos de
Constatação e Notificações lavradas no próprio estabelecimento.
Foram realizadas ações de fiscalização em 85 nos municípios de Cuiabá, Várzea
Grande, Tangará da Serra, Juína e Sorriso (342 agências no Estado).


Atendimento aos consumidores

Foram registrados 19.741 atendimentos presenciais e 8.563 na plataforma virtual
Consumidor.gov (www.consumidor.gov.br) totalizando 28.304 atendimentos em todo o
Estado.


Formação e capacitação dos servidores do Procon

No total 235 servidores foram capacitados em eventos fora do Estado, nas Reuniões
Técnicas e em cursos em parceria com outros órgãos (EAD - Educação à Distância).


Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor

Foi implantado o PROCON Municipal de Mirassol d'Oeste. Ainda nesse sentido, foi
realizada a ampliação da municipalização do sistema SINDEC em 08 municípios: Pontes e
Lacerda, Cáceres, Poconé, Denise, Mirassol d'Oeste, Diamantino e Nova Ubiratã.

Capítulo II – Cenário Econômico do Estado

O contexto econômico em 2016 foi extremamente desafiador para analistas
econômicos e gestores públicos, principalmente ao se considerar que a instabilidade política
agravou a situação fiscal e financeira no país. Por dois anos consecutivos o país teve queda
real no produto interno bruto; ademais, o aumento da dívida pública, fez agravar a situação
das contas públicas, inibindo a retomada do crescimento econômico.
No setor externo, o fraco desempenho das principais economias – muitas delas em
situação de riscos deflacionários - e a eleição de Donald Trump para a presidência dos
Estados Unidos, aumentaram as incertezas contribuíram para diminuição das expectativas de
crescimento econômico mundial, de 3,6% para 3,1%.
No setor interno da economia brasileira, todos os vetores de recuperação
econômica estavam fragilizados. A indústria continuou a acumular perdas e encerrou 2016
com a maior capacidade ociosa em 15 anos, levando ao adiamento de novos investimentos; os
investimentos públicos foram significativamente contraídos, em função da forte queda da
arrecadação, sem que se tenha êxito no controle da dívida pública. O desemprego aumentou e
a renda das famílias diminuiu, deprimido fortemente o consumo agregado. Para completar
esse cenário de dificuldades, a crise política interna se agravou, a operação Lava a Jato
contribuiu para paralisar ou desacelerar alguns setores 1 (sobretudo construção pesada, óleo e
gás) e a economia mundial não deu sinais de recuperação. Nesse contexto, a crise econômica
e fiscal que teve início em 2015, com queda de 3,8% do PIB, teve seu efeito alargado em
2016 (redução 3,6%), levando o país à recessão econômica.
Parâmetros e Indicadores LDO-2016
Variável
PIB Nacional (crescimento real % a.a.)

Projetado
1,5

Realizado
-3,6

PIB Mato Grosso (crescimento real % a.a.)

2,9

-3,1

IGP-DI (% anual)

5,27

7,15

IPCA (% anual)

5,62

6,29

INPC (% anual)

5,50

6,58

854,19

880,00

3.305.531

3.305.531

2,93

3,25

3,7

-10,80

Salário Mínimo (R$ - anual)
Estimativa da População Estadual (nº. habitantes)
Taxa de Câmbio (R$/US$ - fim de período)
Vendas no Comércio Varejista - Restrita
(crescimento % a.a.)

Fontes: 1. Boletim Focus s, disponibilizado pelo Banco Central em 20/02/2015. 2. Projeções
elaboradas pelas instituições bancárias Itaú BBA (relatório de fevereiro/2015) e Bradesco
(relatório de janeiro/2015). 3. SEPLAN/SEFAZ – para projetar o crescimento real do PIB
Mato Grosso considerou-se a evolução histórica das receitas tributárias e a elasticidade da
Pelos cálculos da Consultoria Tendências, a Lava Jato deve ter um impacto negativo de 2,5 pontos percentuais
no PIB (2015). Ver: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151201_lavajato_ru.

arrecadação do ICMS em relação ao produto interno bruto estadual. Relatório Consultoria
Tendência, setembro de 2014 e Banco Santander, outubro de 2016.
Para o cenário econômico estadual, a expectativa era de crescimento econômico
de 2,9%. Mas, em função do desempenho nacional e mundial, espera-se uma contração de
3,1% do PIB estadual em 2016.
Houve deterioração em praticamente todos os indicadores mais relevantes. O
comércio varejista ampliado, por exemplo, encolheu 10,8% no volume de vendas. Conforme
figura 1, o comércio varejista do Estado teve uma queda mais acentuada que a média
nacional, que teve perda de 8,7% no acumulado de janeiro a dezembro de 2016. Nos últimos
dois anos (2015 e 2016) o comércio varejista de Mato Grosso acumula perda de 23,5%.
Gráfico - Índice de volume de vendas no comércio varejista ampliado - Brasil e Mato
Grosso, 2012 a 2016 (variação acumulada de 12 meses em dezembro, em %)
20
14,3

15
10

8
3,6

5

4,8
0,5

0
2012

2013

2014
-1,7

2015

2016

-5
-10

-8,6

-8,7
-11,5

-10,8

-15
Brasil

Mato Grosso

Fonte: IBGE/PMC (tabela SIDRA 3417). Elaboração: SEPLAN/SP/CAV.
A atividade industrial de Mato Grosso (não inclui construção) encerrou 2016
praticamente nos mesmos níveis de produção de 2015, com pequena queda de 1,1% em
volume (figura 2). No acumulado de 2015 e 2016, a variação ainda está positiva em 1,4%. No
caso do Brasil, a indústria sofreu perdas bem mais pronunciadas, de 6,6% em 2016 e 8,3% em
2015, resultando em perdas acumuladas de 14,3% nos dois anos.

Gráfico - Produção física industrial - variação acumulada nos 12 meses encerrados em
dezembro: Brasil e Mato Grosso, 2013 a 2016 (%)
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Fonte: IBGE/PMI (tabela SIDRA 3653). Elaboração: SEPLAN/SP/CAV.
O setor de serviços, que tem significativo peso no PIB, perdeu 12,1% em volume
no Estado de Mato Grosso. O desempenho do Estado ficou bem abaixo da média nacional (5%). No acumulado de 2015 e 2016, as perdas foram de 15,2% em Mato Grosso e 8,4% no
Brasil.
Gráfico - Volume de serviços - variação acumulada em 12 meses (dezembro): Brasil e
Mato Grosso, 2012 a 2016 (%)
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Fonte: IBGE/PMS (tabela SIDRA 3839). Elaboração: SEPLAN/SP/CAV.
Até mesmo a agropecuária registrou perdas significativas na produção em 2016:
soja (-5,5%), algodão (-7,2%), milho (-28,4%) e cana-de-açúcar (-4,4%) (figura 4).

Gráfico - Atividade agrícola - variação do volume de produção em 2016: Mato Grosso,
algumas culturas (em %)
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Fonte: IBGE/LSPA
A perda de dinamismo dos setores econômicos repercutiu fortemente no mercado
de trabalho. No setor formal, houve fechamento líquido de 17.990 postos de trabalho em
2016, segundo dados do CAGED/MTE. O desemprego chegou a 9,3% da PEA (População
Economicamente Ativa), o mais elevado nível de desemprego já registrado no Estado, desde
2002. O número de desempregados chegou a 154 mil pessoas, mais que o dobro do observado
em 2014 (65 mil) e 61% a mais que em 2015 (98 mil), segundo dados da Pnad Contínua
(IBGE) (figuras 5 e 6). Embora em nível menor, desemprego cresceu mais em Mato Grosso
do que no Brasil ou o Centro-Oeste. De 2014 para 2016, a taxa de desemprego no Estado
passou de 4% para 9,3%, um crescimento de 132,5%. No Brasil, a taxa de desemprego
aumentou 69,1%, de 6,8% (2014) para 11,6% (2016).
Gráfico - Taxas médias anuais de desocupação: Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso,
2012 a 2016 (% da PEA)
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Gráfico - Pessoas (força de trabalho) desocupadas: Mato Grosso, 2012 a 2016 (média
anual, em mil
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Fonte: IBGE/Pnad Contínua (tabela SIDRA 4092). Elaboração: SEPLAN/SP/CAV.
Outro indicador que refletiu a perda de dinamismo econômico foi a abertura
líquida de estabelecimentos varejistas com vínculos empregatícios. Conforme dados da
Confederação Nacional do Comércio (CNC), em 2016 houve fechamento de 3.339
estabelecimentos varejistas (em termos líquidos, isto é, aberturas menos fechamentos). O
número de estabelecimentos fechados em 2016 superou o observado em 2015, quando 2263
unidades encerraram suas atividades (figura 7). No acumulado de 2015 e 2016, o Estado
perdeu 5602 estabelecimentos varejistas.
Gráfico - Abertura líquida de estabelecimentos varejistas com vínculos empregatícios:
Mato Grosso, 2015 e 2016
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Fonte: CNC
O desempenho dos parâmetros macroeconômicos refletiu na arrecadação das
principais fontes de receita pública e no cenário fiscal do estado como se verá no capitulo
seguinte.

Capítulo III - Resultados relacionados com as metas fiscais do Estado
Desempenho das Receitas Públicas.
Na tabela abaixo, o comparativo das receitas orçada e realizada, de início observase um erro de estimativas nas receitas correntes (3,31%) e das receitas de capital (65,20%), é
importante frisar que a receita de capital foi impactada pelas mudanças das classificações das
receitas da contribuição adicional do FETHAB e dos depósitos judiciais que deixaram de ser
contabilizadas como capital e passaram a ser registradas como receita corrente.
Outros fatos que explicam a variação da receita de capital é a frustração dos
recursos provenientes das receitas oriundas de operação de crédito e transferências voluntárias
(convênios), que também não se consolidaram.
A receita total estimada para a LOA/2016 foi de R$ 16.553.492.816,81 e a receita
realizada para o exercício financeiro foi de R$ 16.638.916.039,24, com uma pequena variação
(incremento de 0,52% do previsto).
Tabela - Comparativo Receita orçada/realizada – 2016
Receita Orçada –
LOA 2016
Especificação
(A)
Receitas Correntes
17.852.652.454,87
Receita Tributária
10.006.870.179,27
Receita de Contribuições
1.640.400.594,83
Receita Patrimonial
159.366.262,05
Receita Agropecuária
220.126,97
Receita Industrial
3.441.191,86
Receita de Serviços
684.016.815,80
Transferências Correntes
4.539.251.198,18
Outras Receitas Correntes
819.086.085,91
Receitas de Capital
1.291.017.494,16
Receitas Intraorçamentária
1.858.484.880,83
RECEITA TOTAL LÍQUIDA
16.553.492.816,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 12.828.031.241,32
Fonte: Relatório FIP 729. Extraído em 24/03/2017.

Receita
Variação
Realizada 2016
%
(B)
(B/A)
18.443.544.450,89
3,31
10.403.322.163,21
3,96
1.705.164.477,38
3,95
323.506.518,34
103,00
110.614,26
-49,75
8.428.147,28
144,92
536.307.348,04
-21,59
4.715.879.757,34
3,89
750.825.425,04
-8,33
449.271.866,86
-65,20
1.907.418.020,30
2,63
16.638.916.039,24
0,52
12.477.124.335,68
-2,74

A receita corrente líquida (RCL) fechou o exercício com uma variação a menor
(2,74%) comparado a estimativa da LOA, isso se explica por não incluir na receita realizada
os valores referentes ao Imposto de Renda retido das fontes sobre os rendimentos do trabalho
dos servidores e empregados públicos estaduais. Por outro lado, as transferências correntes
tiveram um incremento de 3,89%, explicada pelo aumento de receitas extraordinárias (FEX e
repatriação de recursos).

Resultado orçamentário
Na comparação da receita orçamentária realizada no total de R$ 16.638.919.334,06 (dezesseis
bilhões, seiscentos e trinta e oito milhões, novecentos e dezenove mil, trezentos e trinta e

quatro reais e seis centavos) com a despesa empenhada no valor de R$ 17.024.984.160,26
(dezessete bilhões, vinte e quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, cento e sessenta
reais e vinte e seis centavos, é possível identificar a ocorrência de déficit orçamentário no
valor de R$ 386.064.826,20 (trezentos e oitenta e seis milhões sessenta e quatro mil
oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos) no comparativo entre a efetiva realização de
receitas e despesas.

É preciso compreender que embora apresente um déficit de execução orçamentária,
não representa que houve realização de despesas sem cobertura financeira. Conforme
demonstrado no quadro acima, a realização de despesas acima da arrecadação do exercício
teve cobertura do superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial de 2014, reconhecidos
pela Controladoria Geral do Estado - CGE, no montante de R$ 602.361.170,90 (seiscentos e
dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, cento e setenta reais e noventa centavos).

É objetivo da responsabilidade na gestão fiscal a ação planejada e transparente em que
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.
Para a análise do cumprimento das obrigações relacionadas a execução financeira do
Estado, serão avaliados os Resultados Nominal e Primário, a relação entre a Dívida Pública e
a Receita Corrente Líquida, as Operações de Crédito contratadas.

Resultado Nominal

O Resultado Nominal tem por objetivo medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida. No
exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida
acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício
anterior ao de referência. Esse resultado é apurado nos termos do anexo V do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º quadrimestre/2016, encaminhado em
27/03/2016, apresenta um resultado nominal negativo de R$ 139,68 milhões e a dívida fiscal
líquida previdenciária de R$ 24,76 bilhões, como pode ser observado na Tabela abaixo:

Tabela Resultado Nominal do Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º
bimestre de 2016
SALDO

ÍNDICE

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

Em
31/Dezembro/2015

Em
31/Outubro/2016

Em 31/Dezembro/2016

(b)

(c)

(a)
1

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

7.103.590.792,84

6.786.462.985,22

6.784.889.079,90

2

DEDUÇÕES (II)

1.427.293.518,31

2.375.971.587,00

1.277.360.633,28

3

Disponibilidade de Caixa Bruta

1.811.047.827,06

2.463.395.983,39

2.166.602.799,49

4

Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
(Exceto Precatórios)
DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA
(III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES
(IV)

57.588.245,95

49.744.535,22

57.862.382,25

441.342.554,70

137.168.931,61

947.104.548,46

5.676.297.274,53

4.410.491.398,22

5.507.528.446,62

5
6
7
8
9

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) =
(III + IV - V)

-

-

-

212.993.377,38

206.909.234,89

183.905.009,26

5.463.303.897,15

4.203.582.163,33

5.323.623.437,36

PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL
10

No bimestre

Até o bimestre

(c-b)

(c-a)

VALOR

1.120.041.274,03
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

11

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-139.680.459,79
VALOR CORRENTE

-594.984.636,60

Destaca-se que no Anexo I da Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2016, que
demonstra a compatibilidade da programação do orçamento com as metas fiscais da Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO, foi prevista uma meta de Resultado Nominal de R$ 594,98
milhões negativos, que representa uma expectativa de decréscimo da Dívida Fiscal Líquida
em referência ao saldo existente no final do exercício de 2015 (R$ 401,42milhões).
Verifica-se, conforme o Demonstrativo do Resultado Nominal, um decréscimo no
estoque da dívida em R$ 139,68 milhões. Observa-se que ocorreu o crescimento das
disponibilidades e dos restos a pagar processados.

Resultado Primário
Conforme o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Anexo 6, o Resultado
Primário de 2016 foi negativo em R$ 73.691.152,32 (setenta e três milhões, seiscentos e
noventa e um mil, cento e cinquenta e dois reais, trinta e dois centavos), enquanto que a meta
prevista – LOA/2016 (Lei nº. 10.354/2015) era de um resultado primário negativo de R$
88.481.850,74(oitenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta
reais, setenta e quatro centavos).

Dívida Pública
O Anexo II, do Relatório de Gestão Fiscal, demonstra a relação da dívida consolidada
líquida com a receita corrente líquida, conforme demonstrado abaixo:
Tabela. Dívida Consolidada Líquida

ÍNDICE

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

1

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
Até o 1º
Até o 2º
Até o 3º
Quadrimestre
Quadrimestre
Quadrimestre

7.103.590.792,84

6.703.621.202,19

6.921.131.008,85

2

Dívida Mobiliária

-

-

-

3

Dívida Contratual

7.092.883.766,80

6.692.860.376,15

6.912.689.471,84

6.776.470.873,33

5.412.836.847,34

5.279.931.876,28

5.580.126.367,62

5.509.825.550,48

1.680.046.919,46

1.412.928.499,87

1.332.563.104,22

1.266.645.322,85

-

-

-

4
5
6

Interna
Externa
Precatórios posteriores a
05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e
não Pagos

7

Outras Dívidas

8

DEDUÇÕES (II)¹

9

Disponibilidade de Caixa Bruta

10

Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
(Exceto Precatórios)
DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL

11
12
13
14

16

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)
% DA DCL SOBRE A RCL
(III/RCL)
LIMITE DEFINIDO POR
RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL - <200%>

17

DETALHAMENTO DA DÍVIDA
CONTRATUAL
DÍVIDA CONTRATUAL
(IV=V+VI+VII+VIII)

15

6.784.889.079,90
-

9.767,87

10.707.026,04

10.760.826,04

8.441.537,01

8.408.438,70

1.427.293.518,31

1.894.965.785,98

2.378.570.737,52

1.277.360.633,28

1.811.047.827,06

2.107.926.031,80

2.451.295.163,32

2.166.602.799,49

57.588.245,95

58.428.400,04

59.744.897,50

57.862.382,25

441.342.554,70

271.388.645,86

132.469.323,30

947.104.548,46

5.676.297.274,53.

4.808.655.416,21

4.542.560.271,33

5.507.528.446,62

11.644.440.523,52 12.209.085.734,48 12.816.224.084,57 12.522.756.874,44
61%

54,91%

54%

54,18%

48,75%

39,39%

35,44%

43,98%

23.288.881.047,04 24.418.171.468,96 25.632.448.169,14 25.045.513.748,88

7.092.883.766,80

6.692.860.376,15

6.912.689.471,84

6.776.470.873,33

18
19

DÍVIDA DE PPP (V)
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
(VI)

20

De Tributos

21

De Contribuições Sociais
Previdenciárias

23

Demais Contribuições Sociais

25
26
27
28
29

Do FGTS
Com Instituição Não Financeira
DÍVIDA COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA (VII)
Interna
Externa
DEMAIS
CONTRATUAIS (VIII)

30

Lei 8.727/93

31

DMLP

32

Lei 9.496/97

33

DNPM

34

DÍVIDAS

35

MP 574/2012
OUTROS VALORES NÃO
INTEGRANTES DA DC
PRECATÓRIOS ANTERIORES A
05/05/2000

36

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

37

DEPÓSITOS
RP
NÃO-PROCESSADOS
DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA
ORÇAMENTÁRIA – ARO

38
39

DÍVIDA CONSOLIDADA
PREVIDENCIÁRIA

40

-

239.136.649,68

DÍVIDA CONSOLIDADA
PREVIDENCIÁRIA (IX)

-

226.557.386,56

-

22

24

-

-

214.991.745,06

-

202.782.703,55

-

-

238.880.785,04

226.521.054,68

214.991.745,06

202.782.703,55

26.342.273,02

18.682.767,69

11.263.878,47

5.215.247,74

212.538.512,02

207.838.286,99

203.727.866,59

197.567.455,81

255.864,64

36.331,88

-

-

-

-

4.412.700.600,36

4.034.207.987,58

4.193.969.107,19

4.013.957.685,35

2.732.653.680,90

2.621.279.487,71

2.861.406.002,97

2.747.312.362,50

1.680.046.919,46

1.412.928.499,87

1.332.563.104,22

1.266.645.322,85

2.441.046.516,76

2.432.095.002,01

2.503.728.619,59

2.559.730.484,43

28.954.681,32

26.464.538,20

23.916.414,49

21.232.336,88

427.455.393,67

377.975.308,14

354.603.630,58

356.771.121,05

1.980.300.603,61

2.023.410.015,15

2.121.054.131,64

2.177.663.281,26

-

-

-

4.335.838,16

4.245.140,52

-

-

4.154.442,88

-

-

-

-

-

-

4.063.745,24

.

421.478.809,35

369.601.598,49

366.471.733,06

286.281.467,63

61.043.846,99

119.637.147,35

92.757.329,83

37.940.655,30

-

-

-

-

REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
Até o 2º
Até o 3º
Quadrimestre
Quadrimestre

Até o 1º
Quadrimestre

14.617.428.951,68 14.617.428.951,68 14.617.428.951,68 24.805.077.120,66

41

Passivo Atuarial

14.617.428.951,68 14.617.428.951,68 14.617.428.951,68 24.805.077.120,66

42

Demais Dívidas

43

DEDUÇÕES (X)¹

11.403.261,04

26.695.430,29

110.963.309,71

37.380.382,31

44

Disponibilidade de Caixa Bruta

56.775.760,23

72.035.912,18

156.303.791,79

232.951.849,87

-

-

Investimentos

46

Demais Haveres Financeiros

1.687.431,58

1.719.448,88

1.719.448,69

1.072.935,09

47

(-) Restos a Pagar Processados
OBRIGAÇÕES NÃO
INTEGRANTES DA DC
DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
(XI) = (IX - X)

47.059.930,77

47.059.930,77

47.059.930,77

196.644.402,65

26.584.489,71

54.197.375,91

55.538.705,10

47.830.662,11

49

-

-

45

48

-

-

-

-

14.606.025.690,64 14.590.733.521,39 14.506.465.641,97 24.767.696.738,35

Fonte: RGF – 3º Quadrimestre/2016 – Anexo II, encaminhado pela SEFAZ/MT em
27/03/2017.

A Dívida Consolidada Líquida em 2016, como pode ser observada no Demonstrativo
acima, corresponde a 43,98% (quarenta e três vírgula noventa e oito por cento) da RCL. A
dívida pública consolidada totalizou no fechamento do ano R$ 6,78 bilhões, enquanto a dívida
consolidada líquida, após as deduções do ativo disponível e dos haveres financeiros (menos
restos a pagar processado) atingiu 5,50 bilhões, valor menor que o saldo de R$ 5,67 bilhões,
registrado no mesmo período do ano anterior.
Ao término do terceiro quadrimestre de 2016, a receita corrente líquida foi de R$
12,52 bilhões e o Estado, neste período apresentou um estoque da dívida consolidada líquida
de 0,43 vezes a RCL, cumprindo as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal,
combinada com a Resolução nº. 40/01 do Senado Federal.
Operações de Crédito
De acordo com o Demonstrativo das Operações de Crédito, Anexo 4 do Relatório de
Gestão Fiscal, na apuração do cumprimento dos limites, as operações de créditos do exercício
atingiram o limite de 2,94% (dois vírgula noventa e quatropor cento) da Receita Corrente
Líquida, enquanto que o limite estabelecido na Resolução do Senado nº 43/2001, artigo 7º,
inciso I, é de 16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida.
Destaca-se que não ocorreram operações de crédito por antecipação da receita, as
quais se encontram limitadas a 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida.

Capítulo IV: Apresentação e análise do cumprimento dos índices e limites legais nas
áreas de Educação e Saúde e Gastos com Pessoal

Despesa com Pessoal
Após a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em 2000, tornou-se
imperativo o acompanhamento sistemático da despesa com pessoal realizada nas três esferas
de governo. Todo quadrimestre cada ente federativo deve registrar esse tipo de despesa,
juntamente com outros elementos de receitas e despesas, compondo o Relatório de Gestão
Fiscal. Sendo estabelecido um limite legal para a despesa com pessoal.
De acordo com o artigo 19, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o
limite de gastos com pessoal para os Estados é de 60% da Receita Corrente Líquida,
distribuídos da seguinte forma, segundo art. 20, inciso II do mesmo diploma legal:
a) 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado;
b) 6% para o Judiciário;
c) 49% para o Executivo;
d) 2% para o Ministério Público Estadual.
Nesse sentido, foi avaliado o montante de despesas com pessoal do Poder Executivo
para verificação quanto à adequação aos limites estabelecidos na LRF.
Abaixo segue Quadro com a síntese dessa despesa, baseado no Relatório da Gestão
Fiscal, encaminhado pela Secretaria de Estado de Fazenda em 27/03/2017, Anexo I:
Quadro. Despesas com Pessoal do Poder Executivo Estadual

DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
Janeiro a
Dezembro/2016

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

8.215.294.549,24

Pessoal Ativo

5.807.581.751,28

Pessoal Inativo e Pensionistas

2.407.712.797,96

Outras Desp. De pessoal decorrentes de Contratos e Terceirizações

0

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)

2.541.882.824,96

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)

5.673.411.724,28

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
Receita Corrente Líquida

2.549.242,67
5.675.960.966,95
12.522.756.874,44

% da Despesa Total com Pessoal

45,33%

Limite Máximo - 49%

6.136.150.868,48

Limite Prudencial - 95% do limite máximo

5.829.343.325,05

Fonte: RGF – 3º Quadrimestre/2016 – Anexo I, encaminhado pela SEFAZ no dia 27/03/2017.

De acordo com a tabela acima, observa-se que as despesas líquidas com pessoal e encargos do
Poder Executivo em 2016 somaram o montante de R$ 5,68 bilhões, o equivalente a 45,33%
(quarenta e cinco vírgula trinta e trêspor cento) da Receita Corrente Líquida. Verifica-se,
portanto,o cumprimentodo limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Em cumprimento ao determinado em Lei (Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF,
6ª edição), o excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes. Esse fato foi
obedecido, conforme demonstrado no Quadro abaixo:

Educação
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
No tocante ao limite obrigatório de aplicação, o caput do artigo 212 da Constituição
Federal determina aos Estados a aplicação anualmente em MDE, de 25% (vinte e cinco por
cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências. Portanto, a observação quanto ao cumprimento do limite mínimo é anual.
Verifica-se pelos valores da execução das receitas e despesas conforme Relatório
Resumido da Execução Orçamentária, Anexo 8, encaminhado pela SEFAZ em 27/03/2017,
que o Estado aplicou 29,19% (vinte e nove vírgula dezenove por cento) na manutenção e
desenvolvimento do ensino, cumprindo, portanto, a determinação constitucional.
Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
Nos Estados serão também computados os valores pagos e recebidos em decorrência
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB.

O artigo 60, inciso XII do ADCT da Constituição Federal e o artigo 22, da Lei n.
11.494/2007 (FUNDEB) estabelecem que sejam destinados no mínimo 60% (sessenta por
cento) dos recursos anuais dos Fundos ao pagamento da remuneração dos profissionais do
magistério da educação básica pública.
Nesse sentido, em cumprimento ao estabelecido na Lei, verifica-se que o Estado
aplicou 71,04% (setenta e um vírgula quatro por cento) dos Recursos do FUNDEB na
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, conforme informação
extraída do RREO 6º bimestre de 2016, encaminhado pela SEFAZ em 27/03/2017.
Quadro. Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica – RREOAnexo 8 - 6º bimestre de 2016
RECEITAS DO FUNDEB
16- Receitas Recebidas do FUNDEB
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB
16.2- Complementação da União ao FUNEB
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB
18.- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
18.1- Com Ensino Fundamental
18.2- Com Ensino Médio
19- OUTRAS DESPESAS
19.1- Com Ensino Fundamental
19.2- Com Ensino Médio
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18+19)
21-DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 60%
22-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO
MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (18 - 21)
% DE APLICAÇÃO DO FUNDEB PARA REMUNERAÇÃO DO
MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Receitas Realizadas
1.489.819.552,25
1.485.166.952,40
0,00
4.652.599,85
Despesas Realizadas
1.068.807.105,25
1.068.807.105,25
0,00
413.960.958,80
413.960.958,80
1.482.768.064,05
10.467.081,48
1.058.340.023,77
71,04%

Fonte: RGF – 3º Quadrimestre/2016 – Anexo 8, encaminhado pela SEFAZ no dia 27/03/2017.

Saúde
Aplicação na Saúde – 12%
Cumprindo essa determinação constitucional, o Estado aplicou 13,74% (treze
vírgulasetenta e quatropor cento) em ações e serviços públicos de saúde, conforme
demonstrado no Anexo 12 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária –
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Capítulo V: Apresentação e análise da evolução de painéis de gastos do Poder Executivo
Estadual
VISÃO GERAL
Trata-se do retrato de todas as despesas realizadas (Liquidadas, artigo Lei nº 4.320/1.964) nos
últimos quatro anos, particularmente do Poder Executivo do Estado. Despesas no seu conceito
lato, incluindo dispêndios com Pessoal, Dívida, Investimento e Custeio.
Revela-se que de 2013 para 2014 houve uma evolução do volume (Despesas Liquidadas) de
R$ 9,3 bilhões (nove vírgula três bilhões de reais) para R$ 10,7 (dez vírgula sete bilhões).
Já de 2014 para 2015 houve sutil involução de R$ 10,7 (dez vírgula sete bilhões de reais) para
R$ 10,5 (dez vírgula cinco bilhões de reais), equivalente à - 1,9% (um vírgula nove por cento
negativo).
Por fim, de 2015 para 2016, o volume da despesa avançou 12,4% (doze vírgula quatro por
cento) atingindo em 31/12/2016 R$ 11,8 (onze vírgula oito bilhões de reais).
Outro informe digno de registro é que que estes são valores nominais, ou seja, valores sem
ponderações de eventuais efeitos inflacionários do período, que no período de
Dezembro/2013 a Dezembro/2016 o IGPM acumulado foi de 23,57%.
Perceba que tomando o interregno destes quatro últimos anos, o executivo evoluiu
aproximadamente 27% no volume de recursos, tratando-se de valor nominal, portanto revelase uma evolução não real.

GRUPO DE DESPESA

Classificação, segundo grupo da despesa, aglutina a despesa pública em 6 grandes grupos, e
aqui é visualmente perceptível que a “fatia da pizza” mais alavancada é Pessoal e Encargos
Sociais, que reúne todo o dispêndio com folha de pagamento dos servidores ativos, inativos,
pensionistas, temporários e exclusivamente comissionados.
Para este tema existe acervo de relatórios de auditoria sobre a matéria realizados em 2015 e
2016, que reporta de maneira analítica identificação de irregularidades, fragilidades e
oportunidades de aperfeiçoamento de controle.
É de se notar o salto deste “Grupo Pessoal” o salto de R$ 5,5 (cinco vírgula cinco bilhões de
reais) em 2014 para R$ 7,7 (sete vírgula sete bilhões de reais). Crescimento nominal de
38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento).
Segundo maior grupo é o “Outras Despesas Correntes” que neste caso analisando 2014, 2015
e 2016 mostra-se praticamente estabilização do volume financeiro, oscilando minimamente.
O grupo “Investimento” refluiu de 2014 para 2015, muito aqui creditado às medidas
cautelares de revisão de projetos, de contratos e de fiscalizações de medições legadas
pela gestão 2011/2014, mas que em 2016 retrata-se uma demonstração de retomada de
crescimento.
Em termos de valores nominais, em 2014 alcançou R$ 1,9 bilhões (hum vírgula nove bilhões
de reais), recuando em 2015 a R$ 659 milhões (seiscentos e cinquenta e nove milhões de
reais) e em 2016 consumiu R$ 853 milhões (oitocentos e cinquenta e três milhões de reais).
Por fim, se o nível de investimento recuou, o grupo Dívida vem aumentando como
consequência natural de operações financeiras legadas sobretudo atinente à Arena Multiuso
Pantanal,

ao Sistema de Veículos Leve Sobre Trilhos e à operação Bank Of América

(renegociação de dívida).

Painel CUSTEIO

Por outra classificação, que permite novas leituras e oportunidades de tomadas de decisões, a
partir do “Grupo Outras Despesas Correntes” selecionei e aglutinei inúmeras despesas dali
componentes em um subgrupo aqui nominado como “Custeio” dada sua essencialidade para o
mantimento da máquina pública em funcionamento e fluidez.
Para fins de avaliação gerencial, desconsiderei despesas que custeiam a saúde uma vez que,
embora tenham indubitavelmente a natureza de essencialidade, farei análise apartada em
painel e nota explicativa própria.
Portanto, selecionado do “Grupo Outras Despesas Correntes” aquilo que tenha condão de
custeio, resultou-se em aglutinação de 37 Pacotes de despesas, que para se ter idéia da
essencialidade, são os que seguem: energia elétrica, telefonia, propaganda, terceirizações
(limpeza, vigilância, tecnologia da informação), cópias e impressões, manutenção de veículos,
locação de veículos, entre outros.
Grande parcela destes pacotes foi alvo das medidas cautelares e austeras do início da gestão
com destaque para “Softwares de Aplicação”, “Supervisão de Obras”, “Comunicação em
Geral”, “Combustível”, “Eventos”, “Serviço de Apoio Operacional” (Terceirização de TI –
Tecnologia da Informação), “Locação de Veículos”. Representavam as maiores fatias do
custeio no ano de 2014.
O efeito da especial atenção da gestão nestes pontos sensíveis resultaram em aguda mudança
de patamar de consumo, seja por ter rescindido contratos ilícitos ou antieconômicos, seja por
ter aperfeiçoado controle sobre contratos mantidos, seja por ter licitado novos contratos, seja
por ter diminuído quantitativos e/ou escopos desnecessários.

Com a retração de tais pacotes de despesas, outros passaram a figurar no rol de maiores fatias
em representatividade financeira e com o agravante de demonstrarem alavancagem entre 2014
para 2015 e 2016, o que faz concluir necessitarem de grande atenção de controle e novas

oportunidades de racionalização ou até mesmo identificação de irregularidades. Fazem parte
deste rol: Transferências CDCE, Energia Elétrica, Alimentação, Terceirizações (Limpeza e
Vigilância), Diárias, Telefonia (Fixa, Móvel e Dados). Vejamos:

Painel CUSTEIO SAÚDE

Considerada a extremada relevância da matéria saúde pública e sendo de vossa especial
atenção e apreço desta entrega social, cuidei de explanar um painel específico aqui nominado
“Custeio Saúde”.
Quando foi discorrido na nota explicativa do CUSTEIO esclareceu-se que ali especificamente
constavam todas despesas que fossem essenciais para o mantimento da máquina pública em
funcionamento e fluidez, mas desconsiderando-se o que fosse afeto a saúde.
Isto porque o custeio da saúde tem características operacionais bem própria na medida em que
a saúde pública do Estado é mantida por intermédio de recurso financeiro advindo de recursos
estaduais e federais geridos na ponta por entidades filantrópicas ou organizações sociais
(OSS) ou repassem aos municípios ou consórcios intermunicipais de saúde ou diretamente

pela própria Secretaria de Estado de Saúde. Esta ímpar característica faz avaliar a estatística
do custeio em painel próprio.
E voltando a vista ao painel especificamente, pode-se observa que existem essencialmente 4
Pacotes de Despesa que perfazem o custeio da saúde: Transferências entidades sem fins
lucrativos, Transferências para municípios, Transferências fundo a fundo e Serviços de saúde
(neste último caso é aquilo que tem sido gerido diretamente pela SES).
O painel indica um expressivo crescimento de 23,2% de 2014 para 2015 e 20,9% de 2015
para 2016. Acumulado, entre 2013 a 2016, 46,64% de crescimento.
O destaque maior ainda sobre este grupamento denominado custeio da saúde fica para o
financiamento da saúde repassado aos municípios que comumente recebem recursos por meio
das Transferência Fundo a Fundo ou Transferência para Municípios.
O volume, neste caso, cresceu em 2015 31,4% (trinta e um, virgula quarenta por cento) e em
2016 mais 68,9% (sessenta e oito virgula noventa por cento). Acumulado em 2013 até 2016,
uma evolução em 103% nos repasses aos municípios.

Os quadros não são capazes de esclarecer se o crescimento financeiro guarda equivalência
com crescimento no cardápio de serviços posto à disposição da sociedade ou se ocorreu
melhora de indicadores de saúde ou se avançou o nível de satisfação do cidadão.
Fato é que, infere-se ter havido financiamento de despesas desta natureza em níveis superiores
ano após ano, bem acima do gasto geral do Estado.

Painel SAÚDE EDUCAÇÃO SEGURANÇA

Como registrado em nota explicativa anterior, ao longo de 2013 a 2016 o gasto público geral
do Poder Executivo, entenda, toda Administração Direta e Indireta, todas a políticas públicas,
nominalmente avançou 27% em um histórico inflacionário no mesmo período de 23,57%.
Entretanto, se segregarmos o tripé das políticas públicas vitais ao interesse público, que
socorrem as necessidades mais básicas e fundamentais a sociedade, a saber, Saúde, Educação
e Segurança Pública performamos com crescimento no aporte de recurso em 2015, comparado
à 2013, na ordem de 30% (trinta por cento) saindo de R$ 3,3 bilhões (três vírgula três bilhões
de reais) para R$ 4,3 bilhões (quatro vírgula três bilhões de reais).
E, se compararmos os mesmo R$ 3,3 bilhões (três vírgula três bilhões de reais) em saúde,
educação e segurança de 2013 com o resultado de 2016, o crescimento foi na ordem de 51%
(cinquenta e um por cento) por ter saltado à R$ 5 bilhões (cinco bilhões de reais).

Painel SECRETARIAS INSTRUMENTAIS
Como expressado na nota do “PAINEL Saúde Educação Segurança” as unidades
essencialmente finalísticas (SEDUC, SESP e SES) tiveram aumento, inclusive real, no avanço
dos últimos quatro anos.
De outro lado, este painel “Secretarias Instrumentais” demonstra que as unidades da
Administração Direta e Indireta que se prestam apenas apoiar unidades de cunho finalístico,
exemplo disso MTI, CGE, PGE, Casa Civil, SEGES, SEPAN, GCOM, SEFAZ, entre outras,
tem sido objeto de racionamento de dispêndio.
Decaindo do patamar de quase R$ 1 bilhão (hum bilhão de real) em 2014, ano de ápice do
gasto, para níveis de R$ 700 milhões em 2015 e igualmente em 2016.

Painel DESPESA COM PESSOAL
Embora já abordado an passant acerca do Grupo de Despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, o
especial Painel torna mais esclarecedora a evolução acelerada destes gasto.
Se em quatro anos (2013 a 2016) o gasto geral avançou 27% (vinte sete por cento) o gasto
com servidores ativos, inativos, pensionistas, temporários e exclusivamente comissionados
disparou em 63% (sessenta e três por cento).
Mas dentro deste grupo existe sub-secções que permitem conclusões mais amiúde.
Seccionando em ATIVOS, APOSENTADOS e TEMPORÁRIOS temos estes particulares
retratos:

Conclusivamente a secção ATIVOS cresceu 58% (cinquenta e oito por cento no período), a
secção APOSENTADO cresceu 76% (setenta e seis por cento) e a secção TEMPORÁRIOS
cresceu 75% (setenta e cinco por cento).
Percebe-se que embora tenha-se percebido ano após ano o êxodo de servidores ativos para a
inatividade (aposentadoria) que fizera elevar o gasto anual em R$ 900 milhões (novecentos
milhões) comparando 2013 com 2016, a secção de ATIVOS não encolheu, ainda mais grave,
está alavancada.
Outra nota que se faz é que um antídoto natural ao processo crescente de servidores que
migram para a inatividade é a realização de concurso público ou contratação temporária na
forma da lei.
Como ilustrado no painel acima para o caso dos temporários que o gasto está alavancado, é
intuitivo que venha havendo aumento da população de contratados temporários entre 2013 a
2016. Este fenômeno merece ponto de relevo porque tende a contribuir para rota de
crescimento exponencial do déficit previdenciário na medida em que estes servidores
contribuem para o regime geral da previdência e a cota patronal patrocinada pelo Estado de
Mato Grosso tem o mesmo destino.
Outro aspecto é que custos intrínsecos, embora acessórios, da contratação temporária que via
de consequência se submete às consequências celetistas, não tem sido ordinariamente
reconhecidos e remunerados pelo Estado contratante, à exemplo de recolhimentos de FGTS,

Férias, 13º, entre outros. Isto porque tem sido praxe tomar aquilo que deveria ser contrato
com prazo determinado em renovações ou sistemáticas recontratações dos mesmos servidores.
O que no plano judicial trabalhista tem seguramente gerado passivos que adiante constituirão
consequências indenizatórias materialmente significantes.
Portanto, medida de médio prazo que tenda a preencher cargos hoje ocupados por temporários
reverterá em benefício da própria saúde fiscal do Estado no longo prazo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, ao tempo que reconhecemos que este Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso bem tem controlado a gestão dos recursos públicos do Estado mediante orientação,
avaliação de desempenho, fiscalização e julgamento, contribuindo para a qualidade e a
efetividade dos serviços, no interesse da sociedade, agradecemos pelo apoio, compreensão e
colaboração durante este primeiro ano de gestão, acompanhando-nos de maneira contínua,
visando não apenas assegurar a conformidade de nossas ações com as normas de planejamento
e gestão pública, mas especialmente ávido pelo bem servir os interesses público.
Não por outra razão é que reforçamos nosso compromisso de manter o diálogo com os
Senhores Conselheiros, apresentando e debatendo todas as propostas que tenham impacto direto
e relevante na sociedade, pois entendemos que a participação desta Corte é muito importante
nesse processo e consequente êxito deste Estado de Transformação.
Por fim, consigno que fica destacada toda equipe técnica das Secretarias de Estado de
Gestão, de Fazenda, de Planejamento e da Controladoria Geral do Estado para, em caráter
complementar ao acervo de informações que ora se presta, apoiarem com toda celeridade que o
Tribunal de Contas do Estado necessitar à eventuais esclarecimentos subsidiários.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado de Mato Grosso

