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1 - APRESENTAÇÃO
A Controladoria Geral do Estado CGE/MT, órgão superior de controle interno do Poder
Executivo Estadual no cumprimento da competência prevista no § 2º do artigo 52, da
Constituição do Estado do Mato Grosso e em atendimento ao inciso XVIII, artigo 6º, da
Lei Complementar nº 295/2007, apresenta Parecer Técnico Conclusivo em relação às
contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, referentes ao exercício de
2016.
O Parecer Técnico Conclusivo faz parte da relação de documentos que deverão ser
encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado juntamente com as contas do
Governador do Estado, assim como os balanços gerais do Estado, conforme
determinação do § 2º, do artigo 25, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT).
Os objetivos que norteiam este trabalho consistem na análise do Planejamento
Governamental; Avaliação da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, assim
como dos resultados dos Programas de governo; verificação do cumprimento dos limites
constitucionais e legais; apontamento dos resultados das medidas de recuperação de
créditos e incremento da receita; pontuar os principais avanços relacionados ao Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo e às ações de Transparência; apresentação do
grau de cumprimento das determinações e recomendações de auditoria.
A análise balizou-se nas informações extraídas dos diversos Sistemas de informação do
Poder Executivo, das informações encaminhadas pelas respectivas Unidades
Orçamentárias, assim como nos trabalhos de Auditoria, Corregedoria, Controle
Preventivo e Ouvidoria, desenvolvidos no decorrer do exercício de 2016 pela
Controladoria Geral do Estado CGE/MT.
1.1 - RESPONSÁVEIS
ESTADO DE MATO GROSSO
Poder Executivo
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado
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CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
CIRO RODOLPHO P. A. S. GONÇALVES
Secretário-Controlador Geral do Estado
CRISTIANE LAURA DE SOUZA
Secretária-Adjunta de Corregedoria Geral
JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO
Secretário-Adjunto de Controle Preventivo
KRISTIANNE MARQUES DIAS
Secretária-Adjunta de Auditoria
LELIANE FERREIRA SILVA SANTANA
Secretário-Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência

EQUIPE TÉCNICA:
ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS
Auditora do Estado
GERALDA MARIA CARVALHO DE SOUSA
Auditora do Estado
PIERRE MONTEIRO DA SILVA
Auditor do Estado
MÁRCIA CRISTINA B. DE SOUZA OKAMURA
Auditora do Estado
NORTON GLAY SALES SANTOS
Superintendente de Desenvolvimento do Controle Interno
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2 - PERFIL DO PODER EXECUTIVO DE MATO GROSSO
A Administração Pública do Poder Executivo Estadual está estruturada e organizada
pela Lei Complementar nº 566/2015 e suas alterações posteriores, sendo composta pela
Administração Direta (Governadoria, Secretarias de Estado e demais órgãos e
instituições) e pela Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista vinculadas a órgãos da Administração Direta).
No exercício de 2016, o Poder Executivo encontra-se estruturado conforme o Art. 7º, da
Lei Complementar nº 566/2015, conforme detalhamento abaixo:
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1. Governadoria:
1.1. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social;
1.2. Controladoria Geral do Estado, (Art. 1º da Lei Complementar nº 550/2014);
1.3. Conselho de Governo;
1.4. Casa Civil;
1.5. Casa Militar;
1.6. Gabinete da Articulação e Desenvolvimento Regional;
1.7. Gabinete de Comunicação;
1.8. Gabinete de Governo;
1.9 Gabinete de Assuntos Estratégicos;
1.10 Gabinete de Transparência e Combate a Corrupção;
1.11 Gabinete da Vice-Governadoria
2. Órgãos Institucionais:
2.1. Procuradoria Geral do Estado;
3. Secretarias de Estado:
3.1. Secretaria de Estado de Gestão - SEGES;
3.2. Secretaria de Estado das Cidades - SECID;
3.3. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;
3.4. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC;
3.5. Secretaria de Estado de Cultura - SEC;
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3.6. Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF;
3.7. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA;
3.8. Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;
3.9. Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ;
3.10.Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH;
3.11. Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA;
3.12. Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN;
3.13. Secretaria de Estado de Saúde - SES;
3.14. Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP;
3.15. Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - SETAS;
4. Órgãos Desconcentrados:
4.1. Vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP:
4.1.1. Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - PJC/MT;
4.1.2. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT;
4.1.3. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso – CBMMT;
4.1.4. Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC.
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
1. Autarquias:
1.1. Vinculado à Secretaria de Estado de Gestão – SEGES:
1.1.1. Inst. de Assist. à Saúde dos Servidores do Estado – MATO GROSSO SAÚDE;
1.1.2. Mato Grosso Previdência – MTPREV.
1.2. Vinculados à Casa Civil:
1.2.1. Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT.
1.2.2 Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados – AGER
1.2.3 Agência de D. Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá - AGEM/VRC
1.3. Vinculados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC:
1.3.1. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
1.3.2. Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT.
1.3.3. Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT.
1.4. Vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP:
1.4.1. Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.
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2. Fundações:
2.1. Vinculadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITEC:
2.1.1. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT;
2.1.2. Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.
2.2. Vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH:
2.2.1. Fundação Nova Chance – FUNAC
2.2.2. Fundo Defesa do Consumidor – FUNDECON
3. Sociedade de Economia Mista:
3.1. Vinculadas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC:
3.1.1. Companhia Mato-grossense de Mineração – METAMAT;
3.1.2. Companhia Mato-grossense de Gás – MT Gás;
3.1.3 Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S. A – MT FOMENTO.
3.2. Vinculada à Secretaria de Estado das Cidades – SECID:
3.2.1. Cia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT, em liquidação.
3.3. Vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN:
3.3.1. MT Participações e Projetos S. A MT PAR.
3.4. Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e A. Fundiários - SEAF:
3.4.1 Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso - CEASA/MT.
4. Empresa Pública:
4.1. Vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN:
4.1.1. Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI;
4.2. Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e A. Fundiários - SEAF
4.2.1. Empresa Mato-Grossense de Pesq., Assistência e Ext. Rural S.A. – EMPAER.
A presente estrutura do Poder Executivo estadual, confere com a Lei Complementar nº
566, de 20 de maio de 2015, considerando as alterações posteriores que reestruturou a
Administração dos órgãos e entidades.
Em comparação com o exercício anterior, no exercício de 2016, do total de (quarenta e
seis) órgãos e entidades todos se encontram implantadas as suas unidades de
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administração sistêmica.
A grande maioria dessas Unidades Orçamentárias possui estruturas e regimentos
internos atualizados.
3 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - PPA, LDO E LOA
Observa-se que as peças orçamentárias relativas ao exercício de 2016, especialmente –
PPA, LDO e LOA - passaram por transformações em comparação com as peças
orçamentárias de gestões passadas. A inovação especialmente se verifica nos anexos
do PPA e da LDO e quanto a distribuição das ações dos programas de governo.
O PPA 2016 – 2019 está estruturado na forma de 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 da população.
Tais eixos são os seguintes:
1. Viver bem;
2. Educar para transformar e emancipar o cidadão;
3. Cidades para viver bem: municípios sustentáveis;
4. Estado parceiro e empreendedor;
5. Gestão eficiente, transparente e integrada.
A Seguir as análises de cada uma das peças que compõe o Planejamento
Governamental.
3.1 - PLANO PLURIANUAL - PPA
O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2016-2019, aprovado por meio da Lei
Estadual nº 10.340, de 19 de novembro de 2015, e alterado pela Lei nº 10.503,
publicada em 17 de janeiro de 2017.
O PPA apresenta as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Estadual
para as despesas de capital e outras delas decorrentes, em cumprimento às disposições
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contidas no Art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988, e no Art. 162, § 1º, da
Constituição Estadual de 1989.
O PPA 2016-2019 organiza a atuação governamental, considerando os eixos
fundamentais predefinidos e estrutura-os em programas e ações, orientados para o
alcance das disposições estratégicas de Governo, determinadas para o período de sua
vigência, as quais se encontram expressas na dimensão estratégica do Plano.
Destaca-se que o Planejamento Governamental levou em consideração os cenários
fiscais: local, nacional e internacional, como se verifica no Anexo I – METAS
FISCAIS que compõe as peças do Planejamento.
Tal que o PPA 2016-2019 foi elaborado considerando a dimensão estratégica que
compreende os seguintes elementos:
I - eixo estratégico: elemento agregador das políticas públicas desenvolvidas pelo
Estado que tem como função nortear a organização e priorização de programas e ações
governamentais, em razão de resultados estratégicos comuns;
II - diretriz: representa os objetivos constantes da orientação estratégica de Governo,
expressando os resultados estratégicos perseguidos em cada eixo e orientando a
elaboração dos programas;
III - resultado estratégico: expressa as diretrizes em termos numéricos, mensurando, por
intermédio de indicadores, os resultados a serem alcançados pelo Governo nos diversos
eixos de atuação;
IV - órgãos participantes do resultado: identifica as unidades cuja atuação reflete no
alcance dos resultados estratégicos definidos em cada eixo, diante da responsabilidade
sobre os programas;
V - programa: organiza as ações de Governo, articulando-as com a finalidade de
concretizar os objetivos pretendidos, mediante o enfrentamento de problemas ou o
aproveitamento de oportunidades.

Vale destacar ainda que o PPA de 2016-2019 passou por alterações, conforme os
termos da LC nº 10.503, Art. 2º a 7º, inserções abaixo:
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[...]
Art. 2º Estado Parceiro e Empreendedor, o Programa 418 - Organização do Sistema de
Abastecimento de Hortifrutigranjeiros, conforme detalhado no Anexo I da presente Lei.
Art. 3º Ficam excluídas do Anexo II do Plano Plurianual 2016-2019 as ações
relacionadas no Anexo II da presente Lei.
Art. 4º Ficam incluídas no Anexo II Plano Plurianual 2016-2019 as ações detalhadas no
Anexo III da presente Lei.
Art. 5º Ficam alterados os atributos dos programas do Anexo II do Plano Plurianual
2016-2019, conforme o Anexo IV da presente Lei.
Art. 6º Ficam alterados os atributos das ações do Anexo II do Plano Plurianual
2016-2019, conforme o Anexo V da presente Lei.
Art. 7º As presentes inclusões, exclusões e alterações, e as ocorridas nos termos do
parágrafo único do art. 13 e do art. 14, ambos da Lei nº 10.340, de 19 de novembro de
2015, serão disponibilizadas de forma consolidada no endereço eletrônico da Secretaria
de Estado de Planejamento a partir da publicação desta Lei.
[...]

Destarte, o Plano Plurianual se constitui em um instrumento de planejamento de médio
prazo, em sintonia com o planejamento estratégico do Estado, no qual são alocados
recursos no montante de aproximadamente R$ 76 bilhões, distribuídos entre os 5 (cinco)
eixos programas que o compõe (EIXO ESTRUTURADOR, DRETRIZ E PROGRAMA).
De modo que o PPA 2016-2019 organiza a atuação governamental em eixos
estruturador, diretriz e programas estratégicos e prioriza estratégias para cada um dos
programas instituídos e executados no âmbito do Executivo.
Nesse sentido, insere para demonstrar o seguinte:
DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Conforme as disposições da Lei nº 10.340 (PPA) os programas desenvolvidos estão
classificados quanto ao beneficiário da entrega de bens e serviços e quanto à
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contribuição para o alcance das orientações estratégicas de Governo.
De tal forma que os programas são classificados, segundo as peças do planejamento:
Quanto ao beneficiário da entrega de bens e serviços : o programa pode ser
finalístico quando resulta em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade; ou de
gestão, quando se referir à manutenção e serviços ao Estado, ou seja, é aquele em que
o beneficiário é o próprio Estado. Concentra ações destinadas ao apoio, à gestão e à
manutenção da atuação governamental, bem como àquelas não tratadas nos programas
finalísticos.
Quanto à contribuição ao alcance das orientações estratégicas de Governo: o
programa é estruturador quando gera alto impacto, haja vista estar diretamente ligado às
diretrizes estratégicas de Governo. Formando a sua base prioritária.

Por exemplo, a SEPLAN informa sobre o eixo de políticas públicas denominado “Viver
Bem” , o seguinte:
O que se pretende, sobretudo, é que o Estado possa servir à valorização da vida das
pessoas que nele experienciam o seu cotidiano, provendo maior qualidade e conforto a
essa experiência.
Na organização da ação governamental, esse objetivo primordial está declarado no eixo
de políticas públicas denominado Viver Bem. Sob esse eixo se orientam as ações das
áreas de Segurança, Trânsito, Saúde, Trabalho e Assistência Social, Justiça e Direitos
Humanos, Cultura, Esporte e Lazer.

Então, continuando com as verificações observa-se que sobre à contribuição e alcance o
programa pode ser especial quando se tratar daquele que não possui identificação direta
com a área estratégica, mas que é essencial para o funcionamento da administração
estadual.
De modo que os programas do Plano Plurianual 2016-2019 apresentam os valores
globais para sua implementação, especificados para o primeiro ano do plano (2016), e
agregados metas a serem cumpridas nos demais exercícios (2017-2019).
Conforme denota das publicações relacionadas aos programas de governo observa-se
que estão especificados no PPA 2016-2019, segundo os anexos I a V da Lei nª 10.340,
de 19 de novembro de 2015.
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Sendo os programas definidos e detalhados conforme os quadros seguintes:
PPA 2016-2019 em Números – Anexo I da Lei nº 10.340
PPA 2016-2019
RELAÇÃO DOS PROGRAMAS POR EIXO ESTRUTURADOR E DIRETRIZ
VIVER BEM
Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos
287
375

Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

405

Defesa da Cidadania e Inclusão Social

408

SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT

409

Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos

410

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

412

Mato Grosso Equitativo e Inclusivo

Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS
76

Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS

78

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde

Reduzir a morbimortalidade no Estado
Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em
Saúde.
Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo para que o estado de Mato
Grosso se torne um lugar mais seguro para se viver
77

406

Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro

407
DETRAN Cidadão
Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e
descentralizada
284
403

Fortalecimento do Esporte e Lazer
Economia Criativa

404

Fortalecimento da Política Cultural

EDUCAR PARA TRANSFORMAR E EMANCIPAR O CIDADÃO
Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica
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398
Educar para Transformar
Reduzir o analfabetismo
417
Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização.
Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado
339
345
397

Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação de Mato Grosso
Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
Fortalecimento do Ensino Superior no Estado
CIDADES PARA VIVER BEM: MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

Promover ações de desenvolvimento urbano
389
390
391

Integração Metropolitana
Cidades Urbanizadas
Cidades Sustentáveis

392

Cidades Resilientes a Desastres

Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para
a qualidade de vida da população
331
393

Defesa Ambiental e Organização das Cidades
Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida

ESTADO PARCEIRO E EMPREENDEDOR
Promover o desenvolvimento econômico do Estado
185
Descubra Mato Grosso
208
Regularização Fundiária
214
Defesa Sanitária Vegetal
216
Defesa Sanitária Animal
217
Inspeção de Produtos de Origem Animal
384
Mato Grosso Empreendedor
385
Desenvolve Mato Grosso
386
Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
Desenvolver a infraestrutura logística no Estado
229
Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
338
Mato Grosso Pró-Estradas
388
Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Promover o crescimento da agricultura de produção familiar iliar
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382
383

Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar

GESTÃO EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA
Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação
de serviços públicos ao cidadão .
36
146
264
282
354
356
357
361
364
365
366
367
368
370
372
373
376
381
394
399
400
401
411
996
997
998
999

Apoio Administrativo
Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
Desenvolvimento Institucional
Valorização do Colaborador ALMT
Programa Estadual de Articulação Política
Governo Digital
Modernização de Gestão de TI do Estado
Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
Modernização da Procuradoria-Geral do Estado
Gestão de Pessoas para Resultados
Gestão de Processos para Resultados
Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
Planejar para Transformar
Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade
Gestão Legislativa
Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT
Efetividade da Legislação Penal
Reestruturação e Modernização do INTERMAT
Gestão Corporativa da SEMA
Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
Gestão de Pessoas
Governança e Gestão para Resultados
Proteção e Defesa do Consumidor
Operações Especiais: Outras
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
Reserva de Contingência

Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o
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desenvolvimento socioeconômico do Estado
358
359
363
369
994

Reestruturação do MT Saúde
Parcerias com o Setor Privado
Previdência Sustentável
Modernização da Administração Fazendária
Operações Especiais: Serviços da Dívida interna
Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa Promover com rigor o
995
enfrentamento à corrupção.
355
Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
360
Controle interno na Prevenção e Combate à Corrupção
Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público Assegurar um
374
governo transparente e acessível para o cidadão
362
Governo Transparente, Sociedade Participativa
Fonte : Anexo I da Lei nº 10340/2015
Compõe a Lei nº 10.340 /2015 que regulamenta o PPA 2016-2019 os seguintes
anexos:
O Anexo I, da Lei nº 10340/2015 PPA 2016-2019 demonstra a RELAÇÃO DOS
PROGRAMAS POR EIXO ESTRUTURADOR E DIRETRIZ;
O Anexo II, da Lei nº 10340/2015 PPA 2016-2019 detalha os PROGRAMAS E AÇÕES
FINALISTICAS DE GOVERNO;
O Anexo III, da Lei nº 10340/2015 PPA 2016-2019 detalha osProgramas e Ações
Padronizados;
O Anexo IV, da Lei nº 10340/2015 PPA 2016-2019 detalha as Metas e Prioridades da
Administração Pública Estadual para o exercício de 2016;
O Anexo V, da Lei nº 10340/2015 PPA 2016-2019 detalha as Regiões de Planejamento
do Estado de Mato Grosso.

Considerando todos os aspectos do PPA 2016-2019 percebe-se que o Plano se
encontra estabelecido com valores orçamentários e não-orçamentários.
As metas financeiras das ações estão detalhadas apenas no nível gerencial do Plano –
Sistema FIPLAN. E as ações orçamentárias que compõem os programas padronizados
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estão apresentadas no PPA de forma agregada e com valores globais, sem
detalhamento especifico da programação.
De tal forma que os valores financeiros dos programas e as metas físicas das ações são
estabelecidos no Plano como referenciais, não se constituindo em limites à programação
das despesas. Os valores das metas financeiras são expressos nas leis orçamentárias
anuais e em seus créditos adicionais.
DA TRANSPARÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DO PPA 2016-2019

Observa que o Poder Executivo divulga, pela internet (Portal Transparência),
anualmente, em função de alterações ocorridas no PPA 2016-2019 o seguinte:
I - a legislação que venha alterar a Lei do Plano Plurianual;
II - o descritivo das modificações realizadas pelo Poder Executivo, em razão do disposto
no Art. 13, parágrafo único, desta lei;
III - o comparativo entre a programação constante da Lei do Plano Plurianual e das Leis
Orçamentárias Anuais, do quadriênio 2016 a 2019, em razão do disposto no Art. 14 desta
lei.

Concluídas as análises do PPA 2016-2019, passa-se a verificação da LDO e na
sequencia a LOA/2016.
3.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO
A Lei de Diretrizes Orçamentária, que compreende as metas e prioridades da
administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, que orienta a elaboração da lei orçamentária anual, assim
como, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento; para o exercício de 2016 foi
estabelecida por meio da Lei Estadual nº 10.311, de 14 de setembro de 2015, e suas
alterações: Leis nºs 10.390/2016, 10.466/2016 e 10.469/2016 em cumprimento ao
disposto no art. 162, inciso II, § 2º, da Constituição Estadual, e nas normas contidas na
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Compõe a LDO/2016 o Anexo de Metas Fiscais (Anexo I) e o Anexo de Riscos Fiscais
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(Anexo II), em conformidade com o que dispõem os §§ 1º, 2º e 3º do Art. 4º da Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
A LDO 2016 estabelece as Prioridades e Metas para a Administração Pública Estadual
para o exercício de 2016, delineadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias a serem
contempladas no Orçamento Geral do Estado, são as discriminadas na tabela abaixo:
METAS ANUAIS 2016
AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1,00
2016

ESPECIFICAÇÃO

Valor
Corrente
(a)

Receita Total
Receitas Primárias (I)
Despesa Total
16.035.440.984,93
Despesas Primárias 13.837.369.565,95
(II)
16.035.440.984,93
Resultado Primário (III) 14.997.964.180,62
= (I – II)
(1.160.594.614,68)
Resultado Nominal
(594.984.636,60)
Dívida Pública
7.146.200.149,24
Consolidada
5.129.955.636,71
Dívida Consolidada
Líquida
VARIÁVEIS

Valor
Constante

15.232.678.811,56
13.144.646.685,62
15.232.678.811,56
14.247.139.907,50
(1.102.493.221,88)
(565.198.666,85)
6.788.448.892,60
4.873.141.100,71

MT - Produto Interno Bruto a preço de mercado corrente,
projetado com base no crescimento real e na variação do
IGP-DI
Índices de preços (% anual) projetado com base no IGP-DI/
Focus, pela Secretaria Adjunta da Receita Pública Variação%

% PIB (a/PIB) x 100

13,75%
11,87%
13,75%
12,86%
-1,00%
-0,51%
6,13%
4,40%

2016
116.581.225.600

1,05

Fonte: Dados da LDO 2016, tabela elaborada com base na tabela com Fontes: SEPLAN / CNAF / APEA/SARP/SEFAZ, 2015.

A LDO em seu Art. 4º, Parágrafo Único dispõe que as metas fiscais previstas poderiam
ser ajustadas na LOA se fossem verificadas alterações dos parâmetros
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macroeconômicos utilizados na estimativa das receitas e despesas e do comportamento
da execução orçamentária do exercício em curso.
Em muitos programas isso ocorreu conforme as informações das Unidades
Orçamentárias cujos impactos nas metas físicas estão lançadas no capítulo que trata da
ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO.
Os impactos qualitativos das alterações ocorridas na execução orçamentária serão
detalhados no RAG 2016 conforme os acompanhamentos realizados pelos responsáveis
pelo cumprimento de cada meta estabelecida.
Passam-se as verificações relativas à LOA/2016, inclusive quanto à execução
orçamentária.
3.3 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E CRÉDITOS ADICIONAIS
A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016 (LOA 2016), que compreende o
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em consonância com o Plano Plurianual e
contendo os Programas priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
atendendo ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao caput do artigo 5º da Lei de
Responsabilidade Fiscal, foi aprovada por meio da Lei Estadual nº 10.354, de 30 de
dezembro de 2015.
A Receita total estimada e a Despesa fixada na LOA 2016 totalizaram R$
16.553.492.816,81 (dezesseis bilhões quinhentos e cinquenta e três milhões
quatrocentos e noventa e dois mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e um reais),
incluindo nesse montante os recursos próprios das Autarquias, Fundações, Empresas
Públicas e Sociedades de Economia Mista.
Do montante da Receita citado acima, o valor de R$ 1.858.484.880,83 (um bilhão
oitocentos e cinquenta e oito milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil oitocentos e
oitenta reais e oitenta e três centavos), é definido como Receitas Intra-orçamentárias,
por se tratar de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas,
empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da
seguridade social, não compondo, dessa forma, a base de cálculo para repasse mensal
aos Poderes Legislativo, Judiciário, ao Tribunal de Contas, à Procuradoria Geral de
Justiça e à Defensoria Pública.
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A Receita prevista foi desdobrada conforme detalhamento no quadro abaixo.

Despesa total desdobra-se conforme representado no quadro:

A despesa fixada foi desdobrada em categoria econômica, conforme demonstrado no
quadro baixo:

Destaca-se na LOA 2016, a autorização para abertura de créditos suplementares até o
limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada bem como autorização para
abertura de créditos adicionais até o limite da dotação consignada com Reserva de
Contingência.
Assim, após as aberturas de créditos adicionais e os cancelamentos e
contingenciamentos, a despesa autorizada em 2016 atingiu o montante de R$
17.894.417.213,22 (dezessete bilhões oitocentos e noventa e quatro milhões
quatrocentos e dezessete mil duzentos e treze reais e vinte e dois centavos). Desse
valor foram excluídas as despesas fixadas na MT Fomento, visto que este órgão não
opera no sistema FIPLAN.
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Conclui-se, portanto, um aumento na dotação de R$ 1.340.924.396,41 (um bilhão
trezentos e quarenta milhões novecentos e vinte e quatro mil trezentos e noventa e seis
reais e quarenta e um centavos) em relação ao orçamento inicial.
3.4 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E CRÉDITOS ADICIONAIS
No exercício de 2016, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente
dotadas na Lei de Orçamentos, ou seja, os créditos adicionais, acrescentaram ao
orçamento inicial o valor de R$ 1.340.924.396,41 (um bilhão trezentos e quarenta
milhões novecentos e vinte e quatro mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e um
centavos).
Os créditos adicionais utilizados no exercício são os créditos suplementares e especiais
resultantes de incorporação por excesso de arrecadação, excesso de arrecadação
proveniente da reversão dos fundos estaduais, superávit financeiro do exercício anterior,
convênios e créditos especiais pela incorporação de recursos proveniente de excesso de
arrecadação, de superávit financeiro e de convênios.
Dessa forma, ficaram de fora as suplementações por anulação de dotação,
remanejamento e transposição que não alteraram o saldo final de dotação dos órgãos.
Conforme demostrado no quadro abaixo:
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Esse crédito foi distribuído entre órgãos do Legislativo, TCE, Judiciário, Procuradoria
Geral da Justiça e o Poder Executivo.
3.5 - ANÁLISE POR QUOCIENTE DE UTILIZAÇÃO DO EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO
O quociente de Utilização do Excesso de Arrecadação é resultante da relação entre os
Créditos Adicionais abertos por meio de excesso de arrecadação e o total do excesso de
arrecadação, indicando a parcela do excesso de arrecadação utilizada para abertura de
créditos adicionais.
Do valor pertinente aos créditos adicionais, verifica-se que o montante R$
716.919.981,94 (setecentos e dezesseis milhões novecentos e dezenove mil novecentos
e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) refere-se a créditos aberto por
excesso de arrecadação.
Para analisar os créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação, deve-se
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verificar o resultado da arrecadação por fonte de recursos.
O resultado desse quociente pode ser verificado no quadro que segue:

Constata-se que não houve abertura de crédito adicional sem a comprovação da efetiva
existência da fonte de recurso, pois o somatório do excesso de arrecadação representa
o montante de R$ 1.239.124.791,08 (um bilhão duzentos e trinta e nove milhões cento e
vinte e quatro mil setecentos e noventa e um reais e oito centavos), enquanto que a
abertura de créditos gerou o montante de R$ 716.919.981,94 (setecentos e dezesseis
milhões novecentos e dezenove mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro
centavos).
Analisando por fonte de recursos verifica-se que existem duas fontes, sendo elas as 240
e 250, que foram abertos créditos adicionais por excesso de arrecadação sem lastro
financeiro.
A Fonte 240 é de Recursos Próprios, sendo analisada a abertura de crédito adicional por
excesso de arrecadação por órgão, fazendo com que essa fonte, analisando em sua
totalidade, não apresente lastro financeiro para sua abertura, entretanto, só foram
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abertos créditos adicionais por excesso de arrecadação àquelas que apresentaram
lastro financeiro.
Enquanto um órgão teve excesso de arrecadação de um certo montante o outro teve
uma arrecadação muito aquém do previsto, puxando para baixo o saldo do excesso de
arrecadação.
Já a Fonte 250 recebeu repasse com ônus no valor de R$ 51.861.169,08 (cinquenta e
um milhões oitocentos e sessenta e um mil cento e sessenta e nove reais e oito
centavos) fato este que deu cobertura para a abertura de crédito adicional pro excesso
de arrecadação.
3.6 - ANÁLISE POR QUOCIENTE DE UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
O Quociente de Utilização do Superávit Financeiro é resultante da relação entre os
Créditos Adicionais Abertos por meio de superávit financeiro e o total do superávit
financeiro apurado no exercício anterior, indicando a parcela do superávit financeiro
utilizada para abertura de créditos adicionais.
Assim, o quadro abaixo traz o resultado desse quociente, indicando que o superávit do
exercício anterior do Balanço Patrimonial foi superior à abertura de crédito adicional por
superávit financeiro do ano de 2016.

Cabe assinalar que foi somado ao Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial 2015 o
montante dos Restos a Pagar cancelados em 2016 em consonância com a Resolução
de Consulta n° 8/2016/TP emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso –
TCE/MT conforme descrito abaixo:
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O cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação
do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores
correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou
especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado
esteja vinculado à disponibilidade financeira.

4 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
O Balanço Geral do Estado tem por finalidade demonstrar os resultados alcançados pelo
governo, em função das ações governamentais desenvolvidas durante o exercício de
2016, tomando-se por base as informações contábeis.
No âmbito Estadual, essas informações são extraídas do Sistema Integrado de
Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN, que é a
principal fonte de dados utilizados na organização da prestação de contas, cuja função é
registrar tempestivamente todos os atos e fatos ocorridos na administração pública
estadual.
Neste aspecto, passa-se a analisar a regularidade das demonstrações contábeis que
compõem o Balanço Geral do Estado, integrantes da prestação de contas de governo
referente ao exercício de 2016, verificando a situação financeira, orçamentária e
patrimonial do Estado, em relação aos seus aspectos relevantes.
Considerando que até a data de conclusão deste Parecer, o Balanço Geral Consolidado
não havia sido entregue à Controladoria Geral do Estado, todas as análises que se
seguem foram realizadas com base nos relatórios e demonstrativos extraídos
diretamente do sistema FIPLAN até a data de 27/03/2017.
4.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Definido pela Lei nº 4.320/1964, o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e
despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo estruturado nos termos do
Anexo 12 da referida Lei. O Balanço Orçamentário compõe o rol das demonstrações
contábeis que devem ser apresentadas junto à prestação de contas do Chefe do poder
Executivo, ao término de cada exercício.
Dessa forma, de um lado a previsão atualizada da receita perfaz um total de R$
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16.553.492.816,81 (dezesseis bilhões quinhentos e cinquenta e três milhões
quatrocentos e noventa e dois mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos)
e de outro o valor da dotação atualizada totaliza R$ 17.894.417.213,22 (dezessete
bilhões oitocentos e noventa e quatro milhões quatrocentos e dezessete mil duzentos e
treze reais e vinte e dois centavos).
Como resultado, verifica-se o déficit apresentado no Balanço Orçamentário de R$
1.340.924.396,41 (um bilhão trezentos e quarenta milhões novecentos e vinte e quatro
mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos), que se explica pela
abertura de créditos adicionais sem a respectiva alteração do valor da receita, no
momento da sua atualização.
Destaca-se que não se considera o valor do orçamento da MT FOMENTO, uma vez que
a referida empresa não está integrada ao Sistema FIPLAN.
O quadro abaixo demonstra o resultado apurado no Balanço Orçamentário do exercício
2015:
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No quadro acima, 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.
Se excluídas do cálculo as operações intraorçamentárias, o déficit orçamentário diminuiu
para R$ 239.954.507,77 (duzentos e trinta e nove milhões novecentos e cinquenta e
quatro mil quinhentos e sete reais e setenta e sete centavos), como demonstrado na
tabela abaixo:
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Nessa análise, considerando as receitas e despesas separadas, apura-se um superávit
corrente de R$ 1.112.475.324,68 (um bilhão cento e doze milhões quatrocentos e
setenta e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos).
Verifica-se, também, que o desempenho das receitas de capital não acompanharam a
evolução das despesas de mesma natureza, pois apresentou um déficit de capital no
valor de R$ 1.352.429.832,45 (um bilhão trezentos e cinquenta e dois milhões
quatrocentos e vinte e nove mil oitocentos e trinta e dois mil quatrocentos e cinco
centavos).
Assim, demostrado no quadro abaixo:
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4.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
O MCASP – 6ª edição, define as receitas orçamentárias em: “Disponibilidades de
recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem
elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a
execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos
utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às
necessidades públicas e demandas da sociedade.”
O §§1º e 2º do art. 11 da Lei no 4.320, de 1964, classificam as receitas orçamentárias
em “Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”.
As receitas efetivamente arrecadadas ou recebidas no exercício totalizaram R$
14.731.501.313,76 (quatorze bilhões setecentos e trinta e um milhões quinhentos e um
mil trezentos e treze reais e setenta e seis centavos), excluídas as receitas
intra-orçamentárias. Desse montante, R$ 14.282.229.446,90 (quatorze bilhões duzentos
e oitenta e dois milhões duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais
e noventa centavos), equivalente a 96,95% (noventa e seis virgula noventa e cinco por
centos) do total da receita arrecadada ou recebida no período, referem-se a receitas
correntes orçamentárias.
O gráfico abaixo demonstra em percentuais a execução da receita orçamentária:
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A tabela abaixo demonstra a previsão versus execução da receita orçamentária:
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Após análise, a arrecadação da receita orçamentária superou em 0,25% (zero virgula
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vinte e cinco por cento) da sua previsão. Em contrapartida, o comportamento das
Receitas de Capital realizou-se abaixo da previsão inicial, resultando em uma
arrecadação de -65,20% (sessenta e cinco virgula vinte por cento) menor, por outro lado
as Receitas Correntes superaram a previsão em 6,55% (seis virgula cinquenta e cinco
por cento). Nesta análise, não foram consideradas as operações de natureza
intra-orçamentária.
4.3 - RECEITAS CORRENTES
São receitas arrecadadas dentro do exercício financeiro e constituem instrumento para
financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a
satisfazer finalidades públicas. É composta pelas seguintes receitas: Tributária,
Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, Serviços e as provenientes de
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de Direito Público ou Privados
destinadas a atender as despesas correntes.
No Balanço Orçamentário as receitas são detalhadas por categoria econômica, origem e
espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita
realizada e o saldo a realizar.
No gráfico a seguir, fica demonstrada a participação de cada espécie das receitas
correntes:
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Destacam-se as receitas industriais e receitas patrimoniais que tiveram uma evolução
acima da sua previsão inicial, apresentando o índice, respectivamente, de 144,92% e
103% acima da sua dotação inicial.
Em contrapartida temos as Receitas Agropecuárias e as Receitas de Serviços que
arrecadaram menos que a previsão inicial com uma performance de -49,75% e -21,61%
respectivamente.
4.4 - RECEITAS DE CAPITAL
São receitas provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da
constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e direitos, quanto de
recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a
atender despesas classificáveis em Despesas de Capital. São classificadas em
operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências
de capital e outras receitas de capital.
Na execução do grupo das receitas de capital, houve na sua arrecadação uma redução
de -65,20% (sessenta e cinco virgula vinte por centos) em relação ao valor da previsão
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inicial, ou seja, foi previsto arrecadar o montante de R$ 1.291.017.494,16 (um bilhão
duzentos e noventa e um milhões dezessete mil quatrocentos e noventa e quatro reais e
dezesseis centavos), porém foi arrecadado o montante de R$ 449.271.866,86
(quatrocentos e quarenta e nove milhões duzentos e setenta e um mil oitocentos e
sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).
Nesse grupo é possível identificar que o maior impacto na baixa arrecadação, pela
representatividade do valor orçado inicialmente no montante de R$ 817.395.467,88
(oitocentos e dezessete milhões trezentos e noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta
e sete reais e oitenta e oito centavos), está nas Operações de Crédito, que ocorreu uma
redução de -54,98% (cinquenta e quatro virgula noventa e oito por cento), do valor
previsto inicialmente, como demonstrado no gráfico abaixo:

No intuito de melhor visualizar o baixo desempenho na realização das Receitas de
Capital, demonstra-se graficamente o comparativo entre a previsão e execução dessas
receitas:
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4.5 - COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ARRECADA EM 2015 E 2016
Neste tópico faremos uma comparativo entre a receita orçamentária arrecadada no ano
de 2015 e 2016 dividindo elas entre Correntes e de Capital e seus desdobramentos
(Origens da Receita).
Diante disso elaboramos o quadro abaixo contendo apenas as receitas orçamentárias:
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Extrai-se do quadro acima que a Receita Corrente aumentou 17% (dezessete por cento)
em relação ao ano de 2015, em termos monetários representa o montante de R$
2.075.434.708,50 (dois bilhões setenta e cinco milhões quatrocentos e trinta e quatro mil
setecentos e oito reais e cinquenta centavos), seguindo a mesma tendência de alta a
Receita de Capital aumentou 60,68% (sessenta virgula sessenta e oito por cento), ou
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seja, arrecadou R$ 169.671.653,08 (cento e sessenta e nove milhões seiscentos e
setenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e oito centavos) a mais que em
2015.
A receita tributária de 2016 cresceu 14,84% (quatorze virgula oitenta e quatro por cento)
em relação ao ano de 2015, havendo um crescimento acima da inflação que registrou o
índice de 6,29% (seis virgula vinte e nove por cento), de acordo com o Índice de Preço
ao Consumidor (IPCA).
Na avaliação do total das Receitas de Capital observa-se que houve crescimento da sua
arrecadação em relação a 2014 em 60,68% (sessenta virgula sessenta e oito por cento),
isso se deve, principalmente, pelas receitas obtidas nas Operações de Crédito e
Transferências de Capital contribuindo em percentuais em relação a 2015 em 53,73%
(cinquenta e três virgula setenta e três por centos) e 194,77 (cento e noventa e quatro
virgula setenta e sete por cento) respectivamente.
O total das receitas orçamentárias arrecadas em 2016 foi 17,98% (dezessete virgula
noventa e oito por cento) em relação ao ano de 2015, o que representa em termos
financeiro o montante de R$ 2.245.106.361,58 (dois bilhões duzentos e quarenta e cinco
milhões cento e seis mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos).
4.6 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
A execução das receitas intra-orçamentárias aumentou R$ 48.933.139,47 (quarenta e
oito milhões novecentos e trinta e três mil cento e trinta e nove reais e quarenta e sete
centavos) em relação a previsão inicial.
Enquanto que as Receitas Industriais e a Receita de Serviços tiveram arrecadação
abaixo da sua previsão as Receitas de Contribuições e Outras Receitas Correntes
executaram mais que a previsão inicial, com destaque para a Receita de Contribuições
que arrecadou R$ 82.643.564,61 (oitenta e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil
quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos) a mais que a previsão.
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4.7 - EXECUÇÃO DA DESPESA
A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o
funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Assim, como
a receita, a despesa está classificada em duas categorias econômicas: Despesas
Correntes e Despesas de Capital.
No Balanço Orçamentário, as despesas serão demostradas por categoria econômica e
grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada
para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas
e o saldo da dotação. E complementado por nota explicativa detalhando as despesas
executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário).
A previsão inicial da totalidade dos gastos do Governo do Estado de Mato Grosso
correspondia ao montante de R$ 16.553.492.816,81 (dezesseis bilhões quinhentos e
cinquenta e três milhões quatrocentos e noventa e dois mil oitocentos e dezesseis reais
e oitenta e um centavos) considerando inclusive as despesas intra-orçamentárias.
Posteriormente, com a atualização da previsão das despesas, o valor foi incrementado
em R$ 1.340.924.396,41 (um bilhão trezentos e quarenta milhões novecentos e vinte e
quatro mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos), conforme
apresentado na tabela abaixo:
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No entanto, a efetiva execução resultou em uma economia orçamentária no valor de R$
869.433.052,96 (oitocentos e sessenta e nove milhões quatrocentos e trinta e três mil
cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), pois a execução dos empenhos
somaram valores inferiores aos estimados. Segue demonstrativo da análise
apresentada:
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Em relação à execução total das despesas do exercício 2016 (orçamentárias e
intra-orçamentárias), no tocante aos tipos de créditos utilizados no período, observa-se
que os créditos orçamentários e suplementares somam um total de R$
17.014.316.077,54 (dezessete bilhões quatorze milhões trezentos e dezesseis mil
setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), perfazendo quase a totalidade das
despesas. A tabela abaixo demonstra essa execução:
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Quanto à classificação por categoria econômica, a execução das despesas estiveram
distribuídas na forma apresentada no gráfico seguinte:

4.8 - DESPESAS CORRENTES
São despesas de manutenção e funcionamento das atividades dos órgãos da
administração pública, que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição
de um bem de capital. Estão nesta categoria as despesas que não concorrem para
ampliação dos serviços prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas
atividades.
Durante o exercício de 2016, as despesas correntes executadas totalizaram R$
15.223.282.460,95 (quinze bilhões duzentos e vinte e três milhões duzentos e oitenta e
dois mil quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), consideradas as de
natureza intra-orçamentária.
Do montante citado acima, estão incluídas as despesas com pessoal e encargos, as
quais atingiram R$ 11.219.881.369,33 (onze bilhões duzentos e dezenove milhões
oitocentos e oitenta e um mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos),
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esse total equivale a 73,70% (setenta e três vírgula setenta por cento) das despesas
correntes, conforme representação gráfica abaixo:

Outro quociente a ser analisado é o da Execução Orçamentária Corrente, resultante da
relação entre a Receita Realizada Corrente e a Despesa Empenhada Corrente. Segue
abaixo o cálculo desse quociente, ressaltando que foram incluídas as operações de
natureza intra-orçamentárias:

Através da interpretação desse quociente é possível verificar que a receita corrente
suportou as despesas correntes em sua totalidade, ou seja, não foi necessário utilizar
receitas de capital para financiar despesas correntes.
4.9 - DESPESAS DE CAPITAL
As Despesas de Capital caracterizam-se por contribuir diretamente para a formação ou
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aquisição de um bem de capital. Normalmente são classificadas como despesas não
efetivas, por não reduzirem a situação líquida da entidade, uma vez que em
contrapartida ao gasto registra-se a entrada de um ativo ou a baixa de um passivo.
Durante o exercício de 2015, o Estado executou o montante de R$ 1.801.701.699,31
(um bilhão oitocentos e um milhões setecentos e um mil seiscentos e noventa e nove
reais e trinta e um centavos) em despesas de capital, não havendo movimentação
intra-orçamentária quanto a este tipo de despesa.
Desse montante, o equivalente a 66,10% (sessenta e seis vírgula dez por cento)
referem-se à investimentos.

4.10 - REGRA DE OURO
A “Regra de Ouro” foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988, artigo 167, III, que
estabelece que as realizações de operações de crédito não podem exceder as despesas
de capital, ressalvadas as provenientes de créditos adicionais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 44, também contempla restrição para a
aplicação de receitas provenientes de conversão em espécie de bens e direitos, o qual
veda o uso de recursos de alienação de bens e direitos em despesas correntes, exceto
se aplicada aos regimes de previdência, mediante autorização legal.
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Essa premissa se justifica para que os gestores não aumentem o endividamento do ente
público para pagar as despesas para funcionamento e manutenção das atividades
estatais, ou seja, as despesas correntes. A legislação procura restringir a aplicação de
receitas de capital no financiamento de despesas correntes.
Procedida à análise dos valores das receitas provenientes de operações de crédito em
confronto com as despesas de capital durante o exercício de 2016, verifica-se que houve
obediência a essa regra, como demonstrado no gráfico abaixo:

4.11 - BALANÇO FINANCEIRO
De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a
despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza
extraorçamentaria, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício
anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.
O Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas
Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa
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Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do
saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie
para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
Nos quadros abaixo é demonstrado o quociente orçamentário e extraorçamentário do
Resultado Financeiro, que é o produto da relação entre o Resultado Orçamentário e
Extraorçamentário e o Resultado Financeiro (Variação do Saldo em Espécie):
Quadro - Resultado Orçamentário X Resultado Financeiro

Quadro - Resultado Extraorçamentário X Resultado Financeiro

Nota-se pelos quadros que ocorreu déficit de execução orçamentária no valor de R$
386.064.826,20 (trezentos e oitenta e seis milhões, sessenta e quatro mil, oitocentos e
vinte e seis reais, vinte centavos). Conquanto, o Resultado Extra Orçamentário
apresentou superávit de execução extraorçamentária no valor de R$ 917.795.888,27
(novecentos e dezessete milhões, setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta
e oito reais, vinte e sete centavos).
Nesse sentido, verificamos uma variação positiva no saldo de disponibilidade do
exercício de 2016 para o de 2017 no valor de R$ 531.731.062,07(quinhentos e trinta e
um milhões, setecentos e trinta e um mil, sessenta e dois reais, sete centavos).
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Com o objetivo de evidenciar a aplicação dos recursos financeiros das despesas
orçamentárias de acordo com a sua vinculação legal, relacionamos abaixo as despesas
ordinárias e vinculadas constantes no Balanço Financeiro:
Quadro - Demonstrativo da Despesa por Destinação

Em análise as funções governamentais, demonstramos abaixo a aplicação das
despesas por função:
Quadro - Demonstrativo da Despesa por Função
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Verifica-se que a Função com maior execução foi a “Previdência Social” (21,68%),
seguida pela função “Educação” (14,24%), “Segurança Pública” (12,63%) e
posteriormente as funções de “Saúde” (10,55%) e de “Encargos Especiais” (7,71%).
4.12 - BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e
quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas
representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados
em contas de compensação.
De acordo com a Lei nº 4.320/1964, artigo 105, o Balanço Patrimonial separa o Ativo e
Passivo em dois grandes grupos em função da dependência ou não de autorização
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orçamentária para realização dos itens que o compõem: pelo Ativo Financeiro, Ativo
Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas
de Compensação.
As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964
foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões
da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).
De acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público 6ª edição, o
Balanço Patrimonial é composto por: quadro principal, quadro dos ativos e passivos
financeiros e permanentes, quadro das contas de compensação (controle) e quadro do
superávit / déficit financeiro.
4.12.1 Superávit Financeiro
A apuração do superávit financeiro está discriminada no artigo 43 da Lei nº 4.320/1964,
sendo a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se,
ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas.
O Balanço Patrimonial Consolidado demonstra para o ativo financeiro o montante de R$
6.005.985.651,29(seis bilhões, cinco milhões, novecentos e oitenta e cinco mil,
seiscentos e cinqüenta e um reais, vinte e nove centavos), e de R$ 6.016.255.339,22
(seis bilhões, dezesseis milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil, trezentos e trinta e
nove reais, vinte e dois centavos) para o passivo financeiro. Dessa forma, apura-se um
déficit financeiro no exercício de 2016 no valor de R$ 10.269.687,93 (dez milhões,
duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais, noventa e três
centavos), conforme evidenciado abaixo:
Quadro - Demonstrativo de Apuração do Superávit Financeiro
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4.13 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964, a Demonstração das Variações Patrimoniais
evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da
execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações
patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. As variações quantitativas são
aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o
patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e
Diminutivas.
No exercício de 2016, conforme Demonstração extraída do sistema FIPLAN, o total das
Variações Passivas superou as Variações Ativas, provocando um resultado patrimonial
negativono valor de R$ 2.267.243.638,27(doisbilhões, duzentos e sessenta e sete
milhões, duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais, vinte e sete
centavos), conforme demonstrado no Anexo 15 – Demonstração das Variações
Patrimoniais, emitida em 28/03/2017, as 15h32min.
5 - ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP - 7ª
edição - Parte I - PCO, a matéria pertinente à receita vem disciplinada no art. 3º,
conjugado com o art. 57, e no art. 35 da Lei nº 4.320/1964:
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Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de
operações de crédito autorizadas em lei.
Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de
credito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras
entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros.
[...]
Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão
classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as
receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda
que não previstas no Orçamento.
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas;
II - as despesas nele legalmente empenhadas.”

As receitas públicas são os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado,
registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de
recursos financeiros para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando
representam apenas entradas compensatórias.
Quanto aos efeitos produzidos ou não no Patrimônio, a receita pública pode ser “efetiva”
ou “não-efetiva”. E qualquer que seja a receita deverá ser registrada contabilmente para
fins de evidenciação e controle.
A Receita Pública, em 2016, atingiu o valor 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), valor este 0,52% (zero vírgula cinqüenta e dois por cento)
superior àquele previsto na LOA (R$ 16.553.49 bilhões).
5.1 - DESEMPENHO DA RECEITA PÚBLICA
Gráfico - Desempenho da Receita Pública no período de 2013 a 2016
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De acordo com as informações do Balanço Orçamentário, é possível identificar que o
desempenho das Receitas de Capital afetaram negativamente o desempenho das
Receitas Públicas, no que tange às amortizações de empréstimos e outras receitas de
capital, conforme Quadro abaixo:
Quadro - Previsão x Execução da Receita Pública em 2016

5.2 - RECEITA PÚBLICA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Por categoria econômica, a execução da Receita Pública pode ser ilustrada, nos termos
do Gráfico abaixo:
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Gráfico - Receita Realizada por Categoria Econômica em 2016

Em análise ao Balanço Orçamentário, verifica-se que a receita corrente que obteve
maior desempenho foram as Receitas Patrimoniais, no percentual de 203,00% (duzentos
e três por cento.)
Verificamos, também que Receitas de Contribuições e Transferências Correntes
obtiveram desempenho de 113,00% (cento e treze por cento) e 105,40%(cento e cinco
vírgula quarenta por cento), respectivamente, maiores que a Receita Tributária que foi
de 105,27% (cento e cinco vírgula vinte e sete por cento).
Por outro lado, a que obteve menor desempenho foi Amortizações de Empréstimos –
Receita de Capital, que apresenta um saldo zerado, conforme evidenciado abaixo:
Quadro - Desempenho da Previsão x Execução da Receita Pública em 2016
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De acordo com o relatório FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a
Arrecadada – emitido em 28/03/2017, referente ao ano de 2016, as Receitas Tributárias,
em valores nominais, atingiu a arrecadação total de R$ 12.507.914.869,21 (doze bilhões,
quinhentos e sete milhões, novecentos e catorze mil, oitocentos e sessenta e nove reais
e vinte e um centavos) em 2016.
Deste montante arrecadado, foi deduzido o valor de R$ 5.823.980.946,64 (cinco bilhões,
oitocentos e vinte e três milhões, novecentos e oitenta mil, novecentos e quarenta e seis
reais e sessenta e quatro centavos) , para ser repassado a outros entes e atender a
determinações constitucionais (FUNDEB, Saúde e outros).

6 - ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 165, § 2º, e a Constituição Estadual em seu artigo
162, § 2º, determinam a obrigatoriedade da definição das metas e prioridades da
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Administração Pública para o exercício subsequente devem ser delineadas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO, sempre observando as diretrizes, objetivos e metas
estabelecidas no Plano Plurianual vigente.
Nesse sentido, observa-se que a Lei nº 10.311, de 15 de setembro de 2015 (LDO 2016)
apresenta as metas e prioridades do Governo do Estado de Mato Grosso para o
exercício de 2016, delineados nos termos do seu Art. 1º, e do Parágrafo Único.
Parágrafo único . Integram, ainda, esta lei o Anexo de Metas Fiscais (Anexo I) e
o Anexo de Riscos Fiscais (Anexo II), em conformidade com o que dispõem os §§
1º, 2º e 3º do Art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Tal que a LDO 2016 estabelece que as prioridades e metas da Administração Pública
Estadual para o exercício financeiro de 2016 constarão de Anexo do Plano Plurianual
para o período de 2016-2019 e, ainda, deverá atentar, em todos os seus programas, a
conclusão e entrega de obras inacabadas, conforme § 9º do Art. 164, acrescentado pela
Emenda Constitucional nº 50, de 08 de fevereiro de 2007.
De acordo com a LDO, artigo 2º, § 1º as prioridades da Administração Pública para o
exercício de 2016 terão precedência na alocação dos recursos na LOA, desde que
atendidas as despesas com a obrigação constitucional e legal bem como as essenciais
para a manutenção e o funcionamento dos órgãos e entidades.
Todavia conforme o disposto no § 2º, do Art. 2º da LDO “§ 2º As metas físicas das Metas
e Prioridades constantes do Anexo do Plano Plurianual não constituem limite à
programação da despesa no Orçamento Estadual, podendo ser ajustadas no projeto de
Lei Orçamentária.”
Destarte solicitamos informações aos órgãos quanto aos atendimentos das metas físicas
das diversas áreas conforme os programas de governo constantes do PPA 2016-2019.
De posse das informações inserimos os resultados conforme nos foram informadas sem
análise crítica e avaliações de auditoria dado o escasso tempo para a emissão do
Parecer.
Tal que a verificação dos resultados obtidos utilizou como metodologia a busca dos
números ou o percentual da execução das metas estabelecidas nos instrumentos de
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planejamento. Porém, dado a escassez do prazo e a disponibilização dos relatórios do
FIPLAN com os resultados da execução orçamentária não se avaliou o percentual da
meta financeira.
Em fim as verificações resumem-se na relação e na inserção dos dados que foram
obtidos no sistema FIPLAN até a data de 28/03/2017; e, nos relatórios produzidos pelas
áreas finalísticas das Secretarias envolvidas com o cumprimento das ações
programadas no Planejamento - PPA 2016-2019 - metas estabelecidas para 2016.
6.1 - METAS E PRIORIDADES NA ÁREA DA SAÚDE
Considerando os programas relacionados com a área de Saúde, conforme o PPA
2016-2019 averiguou-se junto ao órgão quanto ao cumprimento das metas estabelecidas
para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
seguintes:
Programa:
076- REORDENAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E
PARTICIPATIVA DO SUS
PAOE

Produto

Meta
Unidade
Meta
Prevista
Medida
Realizada
no PPA

2516
Desenvolvimento
da
gestão
Relatório
de
gestão
estratégica
de
Unidade
estratégica disponibilizado
planos
e
processos do SUS
.
2518
Fortalecimento das
instâncias
de
controle social e Instâncias de controle e
Percentual
de
participação participação social atuantes
social.

9

3

25

20
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2519
Reestruturação da
Informação da saúde
gestão
da
disponibilizada/siste
Percentual
informação
em
matizada
saúde

2545
Desenvolvimento Sistema regulador estadual
Da
f u n ç ã o efetivado
Percentual
reguladora
do
SUS.
2569
Reestruturação da
Tecnologia da informação
infraestrutura de
Percentual
atualizada
tecnologia
de
informação
da
SES
3343
Readequação da Unidade reestruturada
Unidade
estrutura física das
unidades da SES.
3344
Desenvolvimento
Informação de saúde Percentual
do programa de
sistematizada/disponibilizada
comunicação na
saúde.
3745 - Construção
d e
Unidade construída
Unidade
estabelecimentos
assistenciais
de
saúde.

70

35

100

4

80

2

0

33,5

5

0

20

0

Fonte: FIPLAN em 03/02/2017 e informações da Unidade Orçamentária em 28/03/2017.
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Programa: 077 - ORDENAÇÃO REGIONALIZADA DA REDE DE ATENÇÃO E
SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PAOE

Produto

2510 - Ampliação da Serviços
de
cobertura e resolutividade atenção primária
da atenção primária à à
saúde
saúde
ampliados.
2511 - Consolidação do A n á l i s e
laboratório
central laboratorial
(lacen/mt)
realizada
Pessoa atendida
2512 - Consolidação da nos serviços de
política
estadual
de captação,
transplantes no estado
doação
e
transplante
2513 - Consolidação dos
Serviço
serviços do hemocentro
ampliado
coordenador
de
mato
grosso - hemomat
2514 - Coordenação da A ç ã o
de
promoção à saúde no promoção
a
estado
saúde realizada
2515 - Funcionamento da
Serviço mantido
rede de atenção à saúde.
2520
Organização Rede de atenção
regionalizada da rede de regionalizada
atenção em saúde
organizada
Ações
de
2522 - Reordenação do
vigilância
em
sistema regionalizado de
saúde
vigilância em saúde
reordenadas
2523 - Reordenação do
Ações

Unidade
Medida
Percentual

Percentual

Unidade

Percentual

Percentual
Percentual
Percentual

Percentual

Meta
Prevista no
PPA

Meta
Realizada

72

75,33

100

82

417

269

2,5

1,8

25

12,5

100

80

25

10,7

20

5
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sistema regionalizado de descentralizadas Percentual
vigilância sanitária
2970 – Gestão estratégica
Procedimento
da política estadual de
realizado
Número
atenção à saúde da
pessoas com deficiência.
2970 - Organização da rede Procedimento
de reabilitação da pessoa
realizado
Unidade
com deficiência
3350 - Reestruturação da
Ação
Percentual
gestão
da
assistência descentralizada
farmacêutica.
Serviços de
3351 - Reestruturação da
saúde
Percentual
regionalização do SUS em
regionalizados
Mato Grosso.

5

5

0

1.054.540

497164

25

5

25

0

Fonte: FIPLAN em 03/02/2017 e informações da Unidade Orçamentária em 28/03/2017.

Programa: 078 - GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
PAOE

Produto

2521 - Realização de
formação e qualificação
Pessoa
dos
trabalhadores, qualificada/formada
gestores e agente
sociais do sus
3345 - Integração da Trabalhador do SUS gestão do trabalho e da MT qualificado
educação na saúde
3346 - Implantação da
política de segurança e
Unidade
com
ambiente
saudável

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Número

3.136

Percentual

2

3

7

0

Unidade

Meta
Realizada

964
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saúde no trabalho para implantado
os
servidores
da
SES/MT.
3347 - Implantação do
programa
de
12,5
Programa implantado
valorização para os
Percentual
0,24
trabalhadores
da
SES/MT .
3349 - Reestruturação
Escola de saúde
25
da escola de saúde pública reestruturada Percentual
5
pública (esp)
3361 - Implantação da Processo
com
gestão do trabalho em trabalhadores
10
0
Percentual
saúde por competência alinhados
na SES.
Fonte: FIPLAN em 03/02/2017 e informações da Unidade Orçamentária em 28/03/2017.

A Secretaria de Estado de Saúde - SES informou em atenção ao ofício CGE/GAB Nº
020/2017 que enviou as metas físicas realizadas das ações da SES. E ressalta que a
apuração destes quantitativos fazem parte do material de fechamento do monitoramento
da ações prioritárias 2016.
A parte qualitativa e detalhada de execução das ações está em fase de consolidação.
No entanto, enviaram material já consolidado para o RAG 2016.

6.2 - METAS E PRIORIDADES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER
Considerando os programas relacionados com a área de Educação, Esportes e Lazer,
conforme o PPA 2016-2019 averiguou junto ao órgão quanto ao cumprimento das metas
estabelecidas para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
seguintes:
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PROGRAMA: 284 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE E LAZER
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada

1612 - Capacitação
PESSOAS
profissional na área CAPACITADAS UNIDADE
esportiva e de lazer
1613 - Descentralização ENTIDADES
da política de esporte e INCETIVADAS UNIDADE
lazer
1615 - Desenvolvimento BOLSAS-ATLETA
do
esporte
d e CONCEDIDA
UNIDADE
rendimento - bolsa atleta

500

150

150

21

150

40

3034 – Promoção de
atividades para a prática
esportiva e de lazer

UNIDADE

36

16

UNIDADE

1

1

12

1

8

0

1

0

3298 - Elaboração de
instrumentos de gestão
da política de esporte e
lazer
3299 - Promoção e
fortalecimento
de
atividades esportivas e
de
lazer
para
a
diversidade.
3300 – Reestruturação
de espaços esportivos e
de lazer
4343 – Construção de
espaços esportivos e de
lazer

ATIVIDADES
PROMOVIDAS
INSTRUMENTO
DE GESTÃO
ELABORADO

ATIVIDADES
ESPORTIVAS E
DE LAZER
UNIDADE
PROMOVIDAS E
FORTALECIDAS
Espaço esportivo
e de lazer
UNIDADE
reestruturado
Espaço esportivo
e de lazer
UNIDADE
construído

Fonte: FIPLAN em 09/03/2017 e informações da Unidade Orçamentária em 27/03/2017

61 de 208

PROGRAMA: 398 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
PAOE

Produto

2217 - Adequação e
Infraestrutura
manutenção
da
adequada
infraestrutura
da
educação.
Gestão
2218 - Reestruturação
pedagógica da
da gestão pedagógica
educação básica
da educação básica
reestruturada.
2219 - Articulação e Regime
de
efetivação do regime colaboração
de
colaboração federativa
federativa
implantado
2220 - Atendimento às Diversidade
diversidades
educacional
educacionais
atendida
2221
Desenvolvimento
e Professor
manutenção
da capacitado
política estadual de
formação continuada
2222 - Gestão das
unidades escolares e Unidade escolar
assessorias
atendida
pedagógicas
Ações
2224 - Inovação das
tecnológicas
ações tecnológicas na
inovadoras
educação
implantadas
2228 – Manutenção
da estrutura das
Unidade

de

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada

Unidade

109

36

Percentual

100

100

Unidade

141

80

100

80

100

85

100

101

Percentual

100

100

Percentual

100

110

Percentual

Percentual

Percentual
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unidades de ensino ensino mantida
com equipamentos e
mobiliários
2229 - Manutenção do
Unidade escolar
serviço
de
Percentual
atendida
alimentação escolar
2231 – Manutenção Transporte
do
serviço
de e s c o l a r
Percentual
transporte escolar
disponível
2232 - melhoria da Profissional da
gestão de pessoas
e d u ca çã o
Unidade
satisfeito

100

100

100

100

36000

23500

Fonte: FIPLAN em 09/03/2017 e informações da Unidade Orçamentária em 27/03/2017

PROGRAMA: 417 - ALFABETIZAR PARA EMANCIPAR - MUXIRUM DA
ALFABETIZAÇÃO
PAOE

Produto

3373 – Diagnósticos do
analfabetismo nos 141 Diagnóstico
municípios de mato
realizado
grosso
3374 - Parcerias com
municípios
e
Parceria
organizações
da
firmada
sociedade civil para a
alfabetização
3375 – Cadastro dos
Cadastro
alfabetizadores
e
realizado
alfabetizados
3376 – formação para
Alfabetizador
profissionais
da
capacitado
alfabetização
3376 – Formação para
profissionais
do Profissional

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada

Unidade

20

141

Unidade

20

9

Unidade

1

0

Percentual

100

0
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programa alfabetizar capacitado
para emancipar
3377
–
Programa de
Acompanhamento
e
alfabetização
avaliação do programa
acompanhado
alfabetizar
para
e avaliado
emancipar

Percentual

0

0

Percentual

100

0

Fonte: FIPLAN em 09/03/2017 e informações da Unidade Orçamentária em 27/03/2017

Em resposta a solicitação da CGE a SEDUC informou o quantitativo de cumprimento de
metas físicas e apresentou ressalvas quanto ao Programa 284 - Fortalecimento do
Esporte e Lazer vinculado à Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer - SAEL cuja
transferência de atividades começou a se efetivar apenas no segundo semestre de
2016. Que por isso, afirma que foi significativamente impactado pelas mudanças.
Ressalta-se que todas as informações relativas aos desempenho dos programas,
conforme as ações propostas, são detalhadas no RAG 2016.
6.3 - METAS E PRIORIDADES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Considerando os programas relacionados com a área de segurança pública conforme o
PPA 2016-2019 averiguou junto ao órgão quanto ao cumprimento das metas
estabelecidas para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
seguintes:

Programa: 406 – PACTO PELA SEGURANÇA – MT MAIS SEGURO
PAOE

Produto

2339 – Promoção de
atividades de prevenção
Atendimento
primária da Policia
realizado
Militar
2340 – Manutenção das
atividades gerais da
Atividade Mantida

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada

Unidade

10000

8.879

Unidade

261

261
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Policia Militar.
2341 – Promoção da
Atendimento
vida funcional saudável
realizado
da Policia Militar.
2342 – Formação e
capacitação continuada Policial qualificado
de policiais.
2343 – Manutenção das
unidades da Policia
Unidade Mantida
Judicial Civil.
2344 – Implementação
das atividades da
Pessoa capacitada
Academia de Policia
Civil.
2345 – Prestação dos
serviços de prevenção e Atendimento na área
atendimento a sinistros
de cobertura
e emergências pelo
realizado.
CBM/MT.
2347 – Qualificação
profissional da
Vagas ofertadas
POLITEC.
2353 – Prestação dos
Serviços prestados
Serviços da POLITEC.
2355 – Ampliação e
capacitação do quadro
funcional de
Vagas ofertadas
profissionais da
Segurança Pública.
2359 – Prevenção de
acidentes e promoção
da saúde no ambiente
Ação realizada
de trabalho do
profissional da
Segurança Pública.
2360 – Integração das
instituições que
Ação integrada
compõem o Gabinete de
mantida

Unidade

6875

16739

Pessoa

85

1576

Unidade

180

180

Pessoa

800

930

Unidade

32372

32372

Unidade

300

370

Percentual

100

100

Unidade

3228

595

Unidade

11

12

Percentual

100

75
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Gestão Integrada.
2371 – Realização de
operações policiais na Operação policial da
fronteira oeste do
fronteira realizada
Estado.
2374 – Prestação dos
serviços do Centro
Serviço
Integrado de operações
disponibilizado
de Segurança Pública.
2375 – Modernização
Operação
das atividades
aerotransportada
aerotransportadas do
realizada
CIOPAER.
2378 – Intensificação e
Relatório
manutenção das ações
disponibilizado
de Inteligência.
2381 – Intensificação
das ações e operações
integradas de prevenção Operação realizada
e repressão qualificada
em áreas críticas.
2382 – Manutenção das
Unidades
administrativas
Unidade mantida
integradas do Gabinete
de Segurança Pública.
2384 –
Encaminhamento das
Denúncias Realizadas
Denúncia encaminhada
pelo Cidadão ao
Sistema de Segurança
Pública.
3307 – Modernização
da estrutura logística
Unidade modernizada
da Policia Militar.
3308 – Estruturação
Unidade
logística da PJC
estruturada/padronizada
3309 – Melhoria da

Unidade

65

65

Percentual

100

100

Hora/Vôo

1480

1056

Unidade

385

663

Unidade

11500

18079

Percentual

100

6

Unidade

1200

855

Unidade

3

1

Unidade

180

140
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infraestrutura física das
Infraestrutura adequada
Unidades Policiais da
PJC.
3310 – Reestruturação
Rede corporativa
da rede corporativa da
reestruturada
PJC.
3311 – Modernização
da Infraestrutura e
Unidade modernizada
Logística da Academia
de Policia Civil.
3312 – Ampliação e
estruturação da
Capacidade de
capacidade de
atendimento ampliada
atendimento do
CBM/MT.
3313 – Melhoria da
Infraestrutura
Infraestrutura das
Implantada
Unidades da POLITEC.
3314 – Modernização e
Inovação Tecnológica
Inovação tecnológica
nas Unidades da
promovida
POLITEC.
3315 – Reestruturação
da Tecnologia da
Unidade reestruturada
Informação da
POLITEC.
3316 –
Disponibilização de
serviços e informações Serviços e informações
para as instituições de de TI disponibilizados
segurança pública com
uso de TI.
3317 – Prevenção
social da violência e
Pessoas atendidas
criminalidade.
3360 – Construção do
Complexo de
Segurança Pública
Obra concluída

Unidade

45

12

Unidade

45

15

Unidade

1

0

Unidade

29

0

Unidade

13

2

Unidade

10

Unidade

7

7

Percentual

25

10

Pessoa

35716

44487

20

Informaram
que a ação foi

Percentual

Não
informada
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Região Sul do Estado
de Mato Grosso.
Fonte: FIPLAN e informações do órgão em 13/03/2017

suspensão.

OUTRAS AÇÕES RELEVANTES NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA
De acordo com o relato do responsável pelo acompanhamento das ações do Programa:
406 – PACTO PELA SEGURANÇA – MT MAIS SEGURO algumas metas foram
superiores aquelas previstas, outras inferiores e outras não tiveram nenhum atendimento
ou o seu desempenho foi zero em realização.
E, apresentaram justificativas como as seguintes:
2342 – Formação e
capacitação continuada Policial qualificado
Pessoa
85
1576
de policiais.
Houve incremento na meta prevista em razão da convocação de novos policiais que não
estava previstos no PTA. A ação previa 85 e formaram 2034 policiais.

2355 – Ampliação e
capacitação do quadro
funcional de
Vagas ofertadas
Unidade
3228
profissionais da
Segurança Pública.
Atendimento inferior ao previsto em razão dos processos de capacitação
contingenciados pelo CONDES

2382 – Manutenção das
Unidades
administrativas

Unidade mantida

Percentual

100

595

6

68 de 208

integradas do Gabinete
de Segurança Pública.
Valores remanejados para outras ações prioritárias.

3307 – Modernização da
estrutura logística da
Policia Militar.

Unidade
modernizada

Unidade

3

1

Ação com contingenciamento.

6.4 - METAS E PRIORIDADES NA SEGURANÇA PÚBLICA - DETRAN
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT é responsável pelo
desenvolvimento das metas estabelecidas para o Programa 407 - DETRAN CIDADÃO.
Para verificar o quantitativo de realização das metas físicas estabelecidas para esse
Programa solicitamos ao órgão informar os números retivos ao atendimento das metas
físcias do citado programa.
Por atendimento da UO recebemos por meio do processo Protocolo nº 112303/2017, de
07/03/2017 as seguintes informações:

Programa: 407 – DETRAN CIDADÃO
PAOE

Produto

2385 – Execução das
Ação educativa
ações de educação para o
implementada.
trânsito.
2386 – Execução dos
Documento de
processos de formação e
habilitação
habilitação dos condutores.
emitido.
2387 – Execução dos
Veículo

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

Unidade

18

16

Unidade

375677

258.864
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processos veiculares.
2388 – Adequação e
modernização da estrutura
do DETRAN
2389 – Fortalecimento do
controle de processos e
serviços.
2391 – Implementação da
gestão de conhecimento e
do capital humano.
2392 – Intensificação da
fiscalização de trânsito.
3318 – Articulação e
suporte a projetos
estratégicos para
modernização da entidade.
3319 – Implementação da
escola pública de trânsito.

licenciado
Unidade do
DETRAN
adequada

Percentual

51

50%

Unidade

18

63

Processo
regularizado

Unidade

5

4

Ação de
valorização
implementada

Unidade

150

62

Infração de
trânsito
processada

Unidade

80000

1.731

Projeto
estratégico
implementado

Unidade

7

3

Escola
implementada

Percentual

15

0

3320 – Modernização e
Serviço de TI
ampliação da tecnologia da disponibilizado Percentual
25
13
informação.
(Help Desk)
Fonte: FIPLAN em 03/02/2017 e informações do órgão em 13 de março de 2017
Observa-se que apenas a ação 2388 - Adequação e modernização da estrutura do
DETRAN tiveram realização superior ao que foi estabelecido inicialmente para 2016.
Analisando verifica-se incremento com um índice de 3.5 sobre a meta estabelecia para o
período. O que significa um aumento de 45 unidades atendidas a mais que as 18
previstas para o período.
Como se percebe pelos dados abaixo:
2388 – Adequação e
modernização da estrutura
do DETRAN

Unidade do
DETRAN
adequada

Unidade

18

63
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Pela análise das informações lançadas no Relatório Anual de Gestão Governamental RAG 2016 observa-se que a Meta Prevista no Plan 101 - PPA para 2016 foi alterada
para 63 nessa ação. Logo o cumprimento ocorreu em 100% da meta estabelecida.
O RAG ainda mostra o seguinte sobre a ação 2388:
"Informamos que a previsão de orçamento inicialmente programada nesta ação, corresponde
às demandas dos setores: Gerência de Patrimônio Mobiliário e Gerência de Obras e
Patrimônio Imobiliário. O valor inicialmente previsto sofreu uma redução no valor de R$
26.506.981,72, na qual foi destinado para atender demandas governamentais para pagamento
da Folha de Pessoal e pagamento da dívida do Estado formalizados pelos decretos
orçamentários do tipo 102 (transposição orçamentária) e 181 (reversão financeira) de nsº 16,
116; 129; 132; 132; 384. Vale ressaltar que grande parte do orçamento previsto nesta ação era
caracterizado pelo grupo de despesa 04 - investimento, o que faz de imediato ser
contingenciado pela SEPLAN/SEFAZ para quitar as despesas obrigatórias diante do cenário
econômico desfavorável ao Estado. Todavia, mesmo com as dificuldades encontradas a
Coordenadoria de Patrimônio executou parte do orçamento disponível da dotação final, quando
atendemos 63 (sessenta e três) unidades regionalizadas distribuídas no Estado, com os
seguintes equipamentos/mobiliários: armários, mesas, cadeiras, aparelhos eletrodomésticos
(fogão, bebedouro, geladeira), condicionador de ar. Pela Gerência de Obras e Patrimônio
Imobiliário foram efetuadas obras em carácter emergencial na Sede da Autarquia, sendo 4
Dispensas de Licitações para a manutenção da rede de abastecimento de água; reforma e
ampliação da 3a. CRT Barra do Garças, no valor de R$ 338.563,17. Outro processo que
inicialmente contratamos com o orçamento deste exercício foi a a construção da Vistoria de
Carga Pesada na cidade de Sinop, que servirá de apoio a CRT de Sinop, contratado no valor
de R$ 761.544,09, e empenhado o valor de R$ 28.000,00 correspondente à primeira medição
da obra."
Fonte: RAG 2016 publicado em:
http://www.detran.mt.gov.br/Transparencia/Planejamento/Relatorios-acoes-governamentais/
Ressalta-se que a integra da análise de cada ação estão disponibilizadas no seguinte
endereço:
http://www.detran.mt.gov.br/Transparencia/Planejamento/Relatorios-acoes-governamentais/.

6.5 - METAS E PRIORIDADES NA ÁREA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
As Metas estabelecidas em 2016 para a área da Justiça e Direitos humanos estão nos
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Programas 408 - Base Legal - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT, no
Programa 409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos, no Programa
410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da
Reinserção Social e o Programa 411 - Proteção e Defesa do Consumidor.
O Programa 410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno
Exercício da Reinserção Social está sob a responsabilidade e desenvolvimento da
Fundação Nova Chance - FUNAC, já o Programa 411 - Proteção e Defesa do
Consumidor está a cargo do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON.
Considerando as informações da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos SEJUDH as metas físicas realizadas em cada um desses programas, conforme as ações
propostas são as constantes dos quadros seguintes:

Programa: 408 – BASE LEGAL – SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO MT
PAOE

Produto

2433 - Modernização da
Relatório
Gestão de Atendimento
elaborado
Socioeducativo
2438 - Educação
Adolescente
Socioeducativa.
atendido
3322 - Implementação do
Sistema de Informação
Etapa
para a Infância e
implementada
Adolescência (Sipia)
4261 - Manutenção das
Unidade mantida
Unidades Socioeducativas.
4362 - Reaparelhamento e
Unidade
readequação das Unidades
reestruturada
Socioeducativas
5167 - Construção e
aparelhamento das
Unidade
Unidades de
instalada
Atendimento

Unidade
Medida

Meta
Prevista na Meta Realizada
PPA

Unidade

0

8

Pessoa

1096

438,00

Unidade

1

0,00

Unidade

1

112,00 *

Unidade

8

1,00

Unidade

1

0,00
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Socioeducativas
Fonte FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 07/03/2017. As metas do PPA são as originais.

Conforme informações dos gestores responsáveis pela execução do programa:
*"em relação a meta física prevista após crédito, foi esclarecido, durante
elaboração do RAG 2016, que a meta física após crédito de 106,00

esta

equivocada. Isto posto foi informado que diz respeito as mesmas 8,00 Unidades
que deveriam ser atendidas de maneira regionalizada."

Programa: 409 – CONSOLIDAÇÃO DO SITEMA ESTADUAL DE DIREITOS
HUMANOS
PAOE
2393 - Promoção da
erradicação do trabalho
escravo
2441 - Gestão de políticas
específicas de direitos
humanos
2442 - Política para a
promoção da igualdade
racial
2444 - Articulação e
fortalecimento da Rede
Intersetorial de Atenção e
Cuidado Sobre Drogas
2445 - Fomento à
implementação de ações
inters. do Cons.
Estadual da Proteção e da
Prevenção ao Uso de
Álcool e outros
2455 - Implementação da

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

Relatório
publicado

Unidade

2

2,00

Relatório
publicado

Unidade

2

2,00

Mapeamento
realizado

Unidade

1

1,00

Relatório
publicado

Unidade

2

2,00

Relatório
publicado

Unidade

2

1,00
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política de capacitação em
Pessoa atendida Unidade
saúde e
segurança dos servidores
2456 - Fortalecimento da
Conselho e
participação social na
comitê
Percentual
política de
estruturados
direitos humanos.
2456 - Fortalecimento da
Conselho e
participação social na
comitê
Unidade
política de
estruturados
direitos humanos.
2457 - Gestão da
informação e das políticas
Relatório
Unidade
públicas da
publicado
SEJUDH
2458 - Manutenção e
Centro de
ampliação de Centros de
referência
Unidade
Referência em
mantido
Direitos Humanos
4284 - Promoção de ações
de defesa dos diretos da
Pessoa atendida Unidade
mulher
4448 - Implementação do
programa de proteção às
Programa
Unidade
pessoas
implementado
ameaçadas

1000

100,00

0

0

7

4,00

4

0,00

0

2,00

5000

5000,00

3

3,00

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 07/03/2017.As metas do PPA são as originais.

Programa: 410 – POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO
PARA O PLENO EXERCÍCIO DA REINSERÇÃO SOCIAL
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

1125 - Manutenção do
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Sistema de Monitoramento Equipamento
Pessoa
Eletrônico no Sistema
monitorado
Penitenciário
1125 - Manutenção do
Sistema de Monitoramento Reeducando
Pessoa
Eletrônico no Sistema
monitorado
Penitenciário
2466 - Manutenção e
modernização do Sistema Unidade mantida Percentual
Penitenciário
2484 - Capacitação e
Servidor
formação dos profissionais
Pessoa
capacitado
do Sistema Penitenciário
2490 - Prestação de
Atendimento
serviços de saúde aos
Unidade
realizado
reeducandos
2490 - Prestação de
Reeducando
serviços de saúde aos
Unidade
atendido
reeducandos
3323 - Construção de
Medição
unidades do Sistema
Unidade
entregue
Penitenciário
4316 - Reforma e
Unidade
ampliação das unidades do
Unidade
readequada
Sistema Penitenciário
4490 - Manutenção de
alimentação das unidades Alimentação
Percentual
penitenciárias e
mantida
socioeducativas
4347 - Ressocialização dos Reeducando
Pessoa
reeducandos
atendido

0

0

5000

2400,00

100

65,00

2000

400,00

10000

18000,00

0

0

0

0,00

10

13,00

100

100,00

500

551,00

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 07/03/2017. Programa desenvolvido pela FUNAC.
As metas do PPA são as originais.
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Programa: 411 – PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PAOE

Produto

2492 - Procon vai à
sociedade - realização de
ações educativas de
proteção e defesa do
consumidor
2497 - Fiscalização nas
relações de consumo
2498 - Atendimento aos
consumidores
2499 - Formação e
capacitação dos servidores
do Procon
3324 - Modernização do
Procon estadual
3325 - Ampliação e
fortalecimento da defesa
do consumidor

Unidade
Medida

Pessoa atendida Pessoa

Fiscalização
realizada

Unidade

Pessoa atendida Pessoa

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

18000

21.325,00

830

1.091,00

20000

28.404,00

Servidor
capacitado

Pessoa

70

235,00

Unidade
reestruturada

Unidade

1

0,00

Unidade
implementada

Unidade

6

3,00

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 21/03/2017. Programa desenvolvido pela FUNDECON.
As metas do PPA são as originais.

6.6 - METAS E PRIORIDADES NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA
Considerando os programas relacionados com a área de Infraestrutura, conforme o PPA
2016-2019 averiguou junto ao órgão quanto ao cumprimento das metas estabelecidas
para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
seguintes:

Programa: 338 – MATO GROSSO PRÓ-ESTRADAS
PAOE

Produto

Unidade

Meta
Prevista

Meta Realizada
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1150 – Aquisição de
equipamentos rodoviários.

Patrulha
mecanizada
disponibilizada

Medida

no PPA

Unidade

30

0,00

2540,45

1057,00

3870

186,00

258

55,00

463,2

585,00

26

6,00

100

100

9

1,10

1283 – Construção de
obras de artes especiais e Obra construída
Metro
correntes.
Ponte de
1284 – Construção de
madeira
Metro
pontes de madeira.
construída ou
reformada
1287 – Pavimentação de
Trecho
Quilômetro
rodovias.
pavimentado
1289 – Restauração de
Trecho
Quilômetro
rodovias pavimentadas
restaurado
1291 – Elaboração de
Projeto
projetos de infraestrutura e
Unidade
elaborado
transporte rodoviário.
2092 – Desapropriação
Demanda
para
implantação
de
Percentual
atendida
rodovias
2127 – Regularização
ambiental
de
obras Ação executada
Unidade
rodoviárias.

Ponte de
2128 – Reformas de pontes
madeira
Metro
540
de madeira
construída ou
reformada
2151 – Manutenção de
Trecho mantido Quilômetro
6980
rodovias não pavimentadas
2209 – Conservação de
Trecho
Quilômetro
1390,9
rodovias.
conservado
5148 – Pavimentação de
Trecho de
rodovias de acesso às
ligação
Quilômetro
526,14
sedes municipais
pavimentada
Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017.

1329,00

18104,00
834,00
285,00
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Programa: 388 – OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE MATO GROSSO
PAOE

Produto

Unidade
Medida

1259 – Estrutura de
Estrutura
Tecnologia de Informação
informacional
Unidade
da SINFRA.
disponibilizada
1259 – Modernização da
Infraestrutura de Sistemas
Infraestrutura
Percentual
de Tecnologias de
modernizada
Informação da SINFRA.
1292 – Ampliação da
Aeroporto
infraestrutura aeroportuária
ampliado e
Unidade
do Estado.
pavimentado
2090 – Capacitação de
Servidor
recursos humanos da
Unidade
capacitado
SINFRA.
2160 – Manutenção dos
postos da Policia
Posto mantido
Unidade
Rodoviária Estadual.
2566 – Operação de
Serviço de Transporte
Serviço
Unidade
Intermunicipal de
estruturado
Passageiros.
3127 – Implantação de
Nova unidade
Unidade
regionais da SNFRA.
implantada
3128 – Implementação de
Concessão
Unidade
concessões.
realizada
3129 – Compensação
ambiental em áreas
Ação executada
Unidade
indígenas.
4357 – Gerenciamento e
Rodovia
operação da malha
Unidade

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

1

'1,00

0

0

13

5,00

300

280,00

3

1,00

1

0,00

3

0,00

3

0,00

2

0,00

3

4,00
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pavimentada.
gerenciada
Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017.

O Programa 390 - CIDADES URBANIZADAS possui apenas a ação 1819 Pavimentações e recuperação de vias urbanas sob a responsabilidade da SINFRA. As
demais ações do programa estão sendo conduzidas pela Secretaria de Estado de
Cidades - SECID.
Quadro abaixo:

Programa: 390 – CIDADES URBANIZADAS
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

1819 – Pavimentação e
Trecho
recuperação de vias
Quilômetro
36
pavimentado
urbanas.
Fonte : FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017.

18,00

As metas previstas no PPA passaram por ajustes na Lei Orçamentária Anual - LOA
2016, passando de 36 Km para 28 Km de Pavimentações e recuperação de vias
urbanas. Considerando as metas da LOA 2016 (28 Km) os responsáveis informam que
cumpriram 64,29% totalizando 18 Km de meta realizadas conforme as informações da
SINFRA constantes do RAG 2016.
6.7 - METAS E PRIORIDADES NA ÁREA DE CIDADES
Considerando os programas da área de Cidades, conforme o PPA 2016-2019
averiguou-se junto ao órgão quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para o
exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
seguintes:
Programa: 390 - CIDADES URBANIZADAS
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PAOE

Produto

Meta
Unidade Medida Prevista
no PPA

1820 - Construção,
PASSEIO
ampliação e reforma de
PÚBLICO
UNIDADE
edificações públicas do REFORMADO
estado
1821 – Elaboração de
projetos técnicos de
Projeto
edificações
e
UNIDADE
elaborado
infraestrutura do estado
e municípios
3105 - Finalização das
obras de mobilidade e
OBRA
PERCENTUAL
infraestrutura
urbana
EXECUTADA
iniciadas para atender às
demandas da copa 2014
3109 - Construção de
obras de infraestrutura
Obra realizada UNIDADE
para
mobilidade
e
acessibilidade urbana
3117 - Pavimentação e
recuperação de vias
TRECHO
QUILOMETRO
urbanas nos municípios PAVIMENTADO
do estado
5110 - Desenvolvimento
das obras e serviços de
OBRA
engenharia necessários
PERCENTUAL
EXECUTADA
à implantação do Veículo
Leve sobre Trilhos
OBRAS
5168 - Apoio à execução
PÚBLICAS
de projetos, construções
MUNICIPAIS UNIDADE
e reforma de obras
REALIZADAS
públicas municipais

Meta
Realizada

1

2,00

24

7,00

100

90,00

7

0,00

12

165,00

39

0,00

15

37,00

5218 - Construção do
hospital universitário da
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universidade federal de
mato grosso - UFMT

OBRA
PERCENTUAL
EXECUTADA

25

0,00

Fonte : FIPLAN e Informações da Unidade Orçamentária - SECID em 10/03/2017

Programa: 391 - CIDADES SUSTENTÁVEIS

PAOE

Produto

1167 - Apoio aos
municípios para
elaboração de projetos
Projeto elaborado
técnicos de
saneamento básico
1317 - Apoio aos
municípios na
implantação, ampliação
Rede ampliada
e reforma de sistema
de abastecimento de
água
1763 – Execução de
habitação urbana e
Casa Construída
infraestrutura.
1827 - Execução de
habitação rural e
Casa construída
infraestrutura
1828 - Financiamento
de bolsa material de
Bolsa distribuída
construção
2054 - Fomento à
melhoria da mobilidade
Município apoiado
e acessibilidade no
Estado

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada

Unidade

3

6,00

Metro

21.612,50

7.604,00

Unidade

8104

1797,00

Unidade

123

0,00

Unidade

121

50,00

Unidade

4

1,00
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2055 - Implementação
do Sistema de
Município apoiado
Informações Municipais
Georeferenciadas do
Estado de Mato
Grosso.
2056 - Fomento à
estruturação da Política
de
Município apoiado
Desenvolvimento
Urbano nos Municípios.
2058 - Fortalecimento
da participação e do
controle social nas
Município apoiado
Políticas de
Desenvolvimento
Urbano.
3098 - Promoção de
ações de educação em
saneamento
Município atendido
ambiental nos
municípios

Unidade

11

1,00

Unidade

11

4,00

Unidade

84

100,00

Unidade

5

0,00

3

0,00

0

0,00

150

0,00

3099 - Reestruturação
do programa
habitacional para os
Programa
servidores públicos
Unidade
desenvolvido/implantado
efetivos, ativos, inativos
ou pensionistas
3100 - Elaboração do
plano estadual de
Plano elaborado
saneamento básico por
bacia hidrográfica.
3101 - Apoio aos
municípios na
implantação, ampliação
Rede ampliada
e

Percentual

Metro
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reforma de sistema de
esgotamento sanitário
3102 - Apoio à
regularização fundiária
em assentamentos
Lote regularizado
precários.
3110 - Reestruturação
do ambiente
tecnológico da SECID
3126 - Elaboração do
plano estadual de
mobilidade e
acessibilidade urbana
4344 - Capacitação
técnica dos servidores
da Secretaria de
Estado das
Cidades-SECID
5146 - Apoio aos
municípios na
elaboração de planos
municipais de
saneamento básico
5147 - Apoio aos
municípios com vistas
à ampliação da oferta
de sistemas de
Resíduos Sólidos
5158 - Apoio aos
municípios na
execução de obras de
drenagem urbana

Unidade

7008

0,00

Parque tecnológico
ampliado

Percentual

12

8,00

Plano elaborado

Unidade

75

0,00

Pessoa capacitada

Pessoa

16

2,00

Plano elaborado

Percentual

50

28,00

Obra concluída

Unidade

1

0,00

Obra concluída

Metro

12000

6.694,00

Fonte : FIPLAN e Informações da Unidade Orçamentária - SECID em 10/03/2017
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Programa: 392 - CIDADES RESILIENTES A DESASTRES

PAOE
2059 - Mitigação
para ocorrência de
desastres
2060 - Respostas a
desastres
2061 - Mapeamento
das áreas de risco

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada

Órgãos com sistemática
implementada

UNIDADE

7

7,00

Pessoas atendidas

PERCENTUAL

16

22,00

Município mapeado

PERCENTUAL

10

2,00

735

2543,00

2062 - Prevenção a
Pessoas Capacitadas
desastres

UNIDADE

3103 Monitoramento de
risco de desastres

UNIDADE

Equipamento adquirido

13

364,00

3104 Reestruturação do
Sistema
PERCENTUAL
Sistema Estadual de
10
5,00
reestruturado/implementado
Proteção e Defesa
Civil
Fonte : FIPLAN e Informações da Unidade Orçamentária - SECID em 10/03/2017

6.8 - METAS E PRIORIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO
Considerando os programas relacionados com a área de Desenvolvimento dos
Controles Internos, conforme as ações programadas no PPA 2016-2019 averiguou-se
junto ao órgão Controladoria Geral do Estado quanto ao cumprimento das metas
estabelecidas para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
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seguintes:

Programa: 361 - FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE DO
PODER EXECUTIVO
PAOE

Produto

3200 - Ampliação do
relacionamento com outras Parceria firmada
intituições
Documento
3202 - Aperfeiçoamento da
técnico
gestão da CGE
elaborado
Produto de
3203 - Aperfeiçoamento
auditoria
das atividades de
aperfeiçoado
orientação e prevenção de (parecer,
irregularidades
relatório,
orientação etc)
3204 - Aperfeiçoamento
das ferramentas e sistemas Funcionalidade
de tecnologia da
implantada
informação
3205 - Aquisição de
mobiliários, máquinas e
Mobiliário
equipamentos para a nova adequado
sede
3206 - Aumento da
Processo
eficiência dos processos
concluído
correicionais
3207 - Consolidação do
Unidades
Sistema de Correição do
reestruturadas
Poder Executivo
3208 - Construção da nova
Sede construída
sede
3209 - Desenvolvimento do
Funcionalidade

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

Unidade

3

3

Unidade

2

2

Unidade

3

0

Unidade

3

0

Unidade

75

192

Percentual

17

27

Percentual

10

70

Unidade

1

0,7

Unidade
Medida
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sistema informatizado de
correição
3210 - Implementação das
auditorias nos programas
3211 - Intensificação das
atividades das auditorias
de conformidade de gestão
3212 - Intensificação das
auditorias de
economicidade e
racionalização do gasto
público
3213 - Intensificação e
aperfeiçoamento da
avaliação dos controles
3214 - Aperfeiçoamento
das ações de prevenção e
orientação no controle
disciplinar
3215 - Publicidade
Institucional

disponibilizada

Unidade

Auditoria
Unidade
realizada
Auditoria de
conformidade de Percentual
gestão realizada

2

0

1

1

5

5

Auditoria
realizada

Unidade

6

36

Subsistema
avaliado

Unidade

4,5

1

Produto de
corregedoria
aperfeiçoado

Unidade

5

2

Divulgação
institucional
realizada

Unidade

271

241

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017. As metas do PPA são as originais.

PROGRAMA: 362 - GOVERNO TRANSPARENTE, SOCIEDADE PARTICIPATIVA
PAOE

3216 - Modernização da
Rede de Ouvidoria
3217 - Ampliação da
disponibilização de

Produto
Produto de
ouvidoria
modernizado
Informação

Meta
Prevista
no
PPA

Meta Realizada

Unidade

3

6

Percentual

50

50

Unidade
Medida

86 de 208

informações à sociedade
3218 - Modernização do
sistema Fale Cidadão

disponibilizada
Funcionalidade
entregue

Unidade

1

1

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017. As metas do PPA são as originais.

6.9 - METAS E PRIORIDADES DA ÁREA AMBIENTAL
Considerando os programas relacionados com a área ambiental, conforme as ações
programadas no PPA 2016-2019 averiguou junto ao órgão Secretaria de Estado de Meio
Ambiente quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
seguintes:

Programa: 393 - PROMOÇÃO DA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA MELHORIA
DA QUALIDADE DE VIDA
PAOE

Produto

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada

Unidade

350

461,00

Percentual

4.82

16,00

Unidade

4850

3.094,00

Unidade

2

2,00

Unidade
Medida

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
2074 - Monitoramento do
uso dos recursos
Empreendimento
florestais e do fogo para licenciado monitorado
fins de uso do solo
2085 - Gestão do
Unidade de
sistema estadual de
conservação
unidades de
implementada
conservação
2086 - Licenciamento
das atividades
Processo analisado
potencialmente
poluidoras
2087 - Gestão do manejo
sustentável dos
Relatório
ecossistemas da
disponibilizado
sociobiodiversidade
2089 - Gestão da
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informação de atividades Relatório
potencialmente
disponibilizado
poluidoras
2098 - Gestão dos dados Base de dado
e metadados
geoespacial
geoespaciais
organizada
2104 - Controle do uso
sustentável dos recursos Empreendimento
florestais e do fogo para licenciado autorizado
fins de uso do solo
2110 - Implementação da Política estadual de
política de mudanças
mudanças climáticas
climáticas
implantada
2111 - Gestão da
regularização ambiental Projeto analisado
de imóveis rurais
2121 - Prevenção e
Incêndio florestal
combate a incêndios
prevenido/combatido
florestais
2352 - Monitoramento
Relatório elaborado
cobertura vegetal
2358 - Monitoramento da
qualidade e quantidade Amostra analisada
da água
2950 - Formação
continuada para
implementação dos
Multiplicador formado
instrumentos de gestão
ambiental
2951 - Produção e
difusão de conhecimento
Município atendido
e informações
ambientais
3113 - Implantação da
Instrumento
política estadual de
implantado
recursos hídricos
3116 - Implantação do
Jardim botânico
Jardim Botânico
implantado

Unidade

1

Percentual

25

17,00

Unidade

500

509,00

Percentual

15

10,00

10000

2000,00

Percentual

20

10,00

Unidade

3

2,00

Unidade

340

398,00

Unidade

120

300,00

Unidade

4

4,00

Percentual

25

50,00

Percentual

25

Unidade
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3120 - Implantação da
Agenda ambiental na
Agenda Ambiental na
administração pública Percentual
30
30,00
Administração Pública
implantada
-A3P
3122 - Implantação do
sistema estadual de
Sistema implantado
Percentual
10
educação ambiental
3125 - Implantação do
Sistema Estadual de
Sistema implantado
Percentual
15
12,00
REDD+
4216 - Gestão do
Relatório
patrimônio faunístico e
Unidade
1
1,00
disponibilizado
pesqueiro
4314 - Gestão da
Relatório
recuperação de áreas
Unidade
3
1,00
disponibilizado
públicas degradadas
4319 - Fiscalização
Inspeção realizada
Unidade
4420
4528,00
ambiental
4322 - Implementação da
política nacional de
Política implementada Percentual
20
10,00
resíduos sólidos
4330 - Implementação do
Programa de Educação Programa
Percentual
25
25,00
Ambiental na Agricultura implementado
Familiar - PEAAF
4339 - Monitoramento da Medição da qualidade
Unidade
340
341,00
qualidade do ar
do ar realizada
5126 - Gestão da
Relatório elaborado
Unidade
3
1,00
biodiversidade da flora
Fonte: FIPLAN e Informações da Unidade Orçamentária - SEMA em 13/03/2017. As metas do PPA são as originais.

Programa: 394 - GESTÃO CORPORATIVA DA SEMA
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada
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27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
2065 - Aprimoramento dos
processos de aquisições e
contratos
2067 - Promoção da melhoria
no apoio logístico
2078 - Descentralização da
gestão ambiental das
atividades de impacto local
2079 - Modernização das
soluções de tecnologia da
informação
2094 - Implantação do
planejamento estratégico da
SEMA
2095 - Modernização da
SUNOR (Superintend. de
Normas, Procedimentos
Administrativos e Autos de
Infração)

Processo
aprimorado

Percentual

25

24,00

Melhoria
implementada

Percentual

50

8,00

Município
habilitado

Unidade

3

17,00

Serviço
implementado

Percentual

5

1,00

Modelo
implantado

Percentual

10

8,00

Superintendência
Percentual
modernizada

25

8,00

Percentual

25

5,00

Unidade

20

18,00

Percentual

25

13,00

Percentual

70

50,00

Percentual

25

15,00

Modelo de
2107 - Implantação do modelo
gestão do
de excelencia em gestao
programa
pública
implementado
2113 - Gestão de projetos com
Projeto atendido
foco no alcance de resultados
2117 - Modernização dos
Processo
Processos de Gestão
modernizado
Sistêmica da SEMA.
Atendimento ao
2119 - Gestão de atendimento
cidadão
ao cidadão/usuário
melhorado
2122 - Implantação do sistema
Sistema
de informação e de
implantado
comunicação
2124 - Implantação do sistema
de controle interno
Sistema
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(ouvidoria/corregedoria/controle implantado
Percentual
10
2,00
interno/regularidade contratual)
2125 - Modernização da gestão Processo
Percentual
50
35,00
de pessoas da SEMA
modernizado
2524 - Otimização da gestão
Sistema
da receita, orçamentária,
Percentual
50
0,00
implantado
financeira, do gasto e contábil
3115 - Implantação da UIN
Unidade
Percentual
40
40,00
(unidade de informatização de
implantada
negócio)
3118 - Estruturação de
Unidades
Percentual
33
21,00
regionais (DUD's)
reestruturadas
3119 - Implantação do
Processo
processo digital da gestão
Percentual
25
21,00
implantado
corporativa ambiental
Plano de
3121 - Implantação do Plano
comunicação
Percentual
20
17,00
de Comunicação da SEMA
implantado
Fonte: FIPLAN e Informações da Unidade Orçamentária - SEMA em 13/03/2017. As metas previstas no PPA são as originais.
As informações quanto ao desempenho dos programas e os resultados da execução das
ações vão detalhados no RAG 2016.
6.10 - METAS E PRIORIDADES DA ÁREA DE REGULAÇÃO - AGER
O governo de Mato Grosso ao elaborar o PPA 2016-2019 destinou para a área de
regulação o programa 229 - Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados e
estabeleceu metas a serem cumpridas.
As metas estabelecidas são aos do quadro abaixo:

Programa : 229 - REGULAÇÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada
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1989 - Reestruturação Sede
Percentual
10
da sede própria da
construída/aparelhada
AGER/MT
2154 - Regulação e
fiscalização dos
Serviço regulado
Percentual
100
serviços públicos
delegados
3171 - Fortalecimento
institucional da
Órgão fortalecido
Percentual
25
AGER/MT
3172 - Reestruturação
do quadro de pessoal Equipe estruturada
Pessoa
127
da AGER/MT
Fonte: FIPLAN e Informações da Unidade Orçamentária em 16/03/2017.

zero

100

25

41

Buscamos junto ao órgão informações quanto às metas físicas realizadas. Recebemos
as informações constantes da coluna: Meta Realizada. Quanto as justificativas e
análises relativas à realização ou frustação da meta vão detalhadas no RAG 2016. As
metas do PPA são as originais.
6.11 - METAS E PRIORIDADES NA PROCURADORIA - PGE
O PPA 2016-2019 destinou recursos para o Progrma 364 - Modernização da
Procuradoria Geral do Estado e para isso estabeleceu metas físicas a serem cumpridas
pelos gestores daquela Unidade Orçamentária.
Abaixo o quadro demonstrando a realização de meta física pela PGE:

Programa : 364 - MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
PAOE

Produto

3222 - Ampliação, reforma
e estruturação da sede da
Área ampliada
Procuradoria-Geral do
Estado

Unidade
Medida
Metro
quadrado

Meta
Prevista Meta Realizada
no PPA
3000

0,00
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3223 - Capacitação de
Servidor/Procurador Unidade
150
servidores e procuradores capacitado
da PGE
3224 - Implementação e
Estruturação das
Procuradoria
Procuradorias Regionais
Unidade
1
Regional instalada
do Estado de Mato
Grosso
3225 - Modernização
Tecnológica dos Sistemas Sistema
Percentual
25
da Procuradoria-Geral do modernizado
Estado
3359 - Implementação do
Projeto
projeto "Desenvolvimento
Unidade
1
Implementado
Institucional da PGE"
Fonte : FIPLAN e Informações da Unidade Orçamentária em 1/03/2017.

50,00

0,00

100

1

A análise detalhada do programa e suas ações vão detalhadas no RAG 2016. As metas
previstas do PPA são as originais.
6.12 - METAS E PRIORIDADES DA GOVERNADORIA
As metas do programa de Articulação Políticas foram informadas pela Casa Civil, exceto
a meta de responsabilidade da Vice Governadoria, que foi informada por essa.
Consolidadas conforme os dados do quadro abaixo:

Programa: 354 – PROGRAMA ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista no Meta Realizada
PPA

04101 - CASA CIVIL
2081 - Manutenção do
Escritório de
Escritório
Representação do Estado
mantido
de Mato Grosso em São
Paulo

Percentual

100

000
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2136 - Manutenção do
Escritório de
Escritório
Representação do Estado mantido
de Mato Grosso em
Brasília ERMAT
3086 - Articulação com o Interlocução
público externo
implementada
3089 - Articulação
Articulação
institucional para povos
realizada
indígenas
3090 - Articulação
Articulação
institucional para pessoas
realizada
com deficiência
3091 - Integração das
ações entre órgãos e
Ação integrada
entidades de Governo
3950 - Valorização
profissional e qualidade de Pessoa atendida
vida
04105 - GABINETE DE GOVERNO

Percentual

100

100

Percentual

100

40

Percentual

100

50

Percentual

100

78

Percentual

100

20

Unidade

100

30

100

100

100

000

5

00

5

00

2568 - Realização de
ações de apoio ao
Ações realizadas Percentual
governador do Estado
3087 - Ampliação da
Ampliação
estrutura física do Palácio
Percentual
executada
Paiaguás
04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
3130 - Captação de
parcerias para realização
de projetos estratégicos e Parceria firmada Unidade
prioritários do Estado de
Mato Grosso
3131 - Realização de
estudos e diagnósticos
para o fomento de projetos Estudo realizado Unidade
estratégicos de alto
impacto para a sociedade
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07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA
3082 - Coordenação do
Observatório de Gestão

Projeto
Implementado

Percentual

100

Fonte: FIPLAN em 08/03/2017 e informações da Unidade Orçamentária - Casa Civil.

6.13 - METAS E PRIORIDADES DA ÁREA SOCIAL - SETAS
Considerando os programas relacionados com a área social, conforme o PPA 2016-2019
averiguou junto ao órgão Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social SETAS quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados do quadro
seguinte:

Programa: 412 – MATO GROSSO EQUITATIVO E INCLUSIVO
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2295 - Inclusão social para
a cidadania
2298 - Ampliação e
manutenção das Unidades
de Atendimento Integrado
ao Cidadão
2526 - Emprega Rede
2528 - Implementação de
práticas de excelência em
gestão e valorização do
servidor
3000 - Manutenção de
apoio às demandas da
sociedade
3353 - Ampliação da Rede

Atendimento
realizado

Unidade

10000

10.593

Unidade
implantada/
modernizada

Unidade

1

2

Pessoa atendida Unidade

1500

150

Servidor atendido Unidade

300

0

Pessoa atendida Unidade

400

0
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de Atendimento SINE
3354 - Implementação do
Plano Estadual de
Qualificação
3355 - Fortalecimento do
controle social

Pessoa atendida Unidade
Pessoa
qualificada

Unidade

Conselho
capacitado

Unidade

215000
1500

247.614
1.898

10

12

141

141

6

0

141

140

2000

0

3

0

4

0

141

140

141

141

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA
2301 - Promoção dos
direitos à criança e ao
adolescente

Município
atendido

Unidade

22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2529 - Gestão do Serviço
Regionalizado de Proteção Unidade mantida Unidade
Social Especial
2534 - Cofinanciamento
das ações do Sistema
Município
Unidade
Único da Assistência
atendido
Social - SUAS
2537 - Formação e
capacitação continuada de Profissional
Unidade
Gestores, Trabalhadores e capacitado
Conselheiros do SUAS
2538 - Vigilância
Relatório
Unidade
Socioassistencial
disponibilizado
3356 - Implementação do
Unidade
Serviço Regionalizado de
Unidade
implementada
Proteção Social Especial
4008 - Gestão do Sistema
Único de Assistência
Município
Unidade
Social do estado de Mato atendido
Grosso
4009 - Gestão do Cadastro
Município
Único e do Programa de
Unidade
atendido
Transferência de Renda
4010 - Gestão das ações
Acompanhamento
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de segurança alimentar e realizado
Unidade
combate à fome
4282 - Manutenção do
Conselho Estadual de
Conselho mantido Unidade
Assistêcia Social

1

1

0

1

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 07/03/2017. As metas do PPA são as originais.

6.14 - METAS E PRIORIDADES DA AGÊNCIA METROPOLITANA - AGEM
Considerando os programas relacionados com os Planos Setoriais de Desenvolvimento
Integrado das Funções Públicas de Interesse Comum conforme o PPA 2016-2019
averiguou junto ao órgão AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC quanto ao cumprimento das
metas estabelecidas para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
seguintes:

Programa: 389 - INTEGRAÇÃO METROPOLITANA
PAOE

Produto

Unidade
Medida

3092 - Fortalecimento
Institucional da Agência
de Desenvolvimento da
AGEM/VRC fortalecida Percentual
Região Metropolitana do
Vale do Rio
Cuiabá/AGEM
3094 Operacionalização do
Sistema de Gestão da Sistema
Percentual
Região Metropolitana do operacionalizado
Vale do Rio Cuiabá RMVRC
3095 - Elaboração de
Planos Setoriais de

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada

33,71

19%

33,71

6%
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Desenvolvimento
Plano elaborado
Percentual
2,11
0%
Integrado das Funções
Públicas de Interesse
Comum da Região
3097 - Elaboração do
Plano Diretor de
Plano diretor de
Desenvolvimento
desenvolvimento
Percentual
46,67
70%
Integrado (PDDI) da
integrado (PDDI)
Região Metropolitana do elaborado
Vale do Rio Cuiabá
Fonte: FIPLAN em 08/03/2017 e Informações da Unidade Orçamentária em 14/03/2017.
Os responsáveis pela execução das metas programadas justificaram para a ação 3095
que "Para elaboração dos Planos Setoriais de Desenvolvimento Integrado é necessário
que o PDDI esteja ultimado; pois é nele que irá constar as normas para elaboração
destes planos."
As demais informações relacionadas à execução do Programa 389 ´Integração
Metropolitana vai detalhado no Relatório da Ação Governamental - RAG 2016.
6.15 - METAS E PRIORIDADES DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Considerando os programas relacionados com a área de Desenvolvimento Econômico
conforme o PPA 2016-2019 averiguou-se junto ao órgão: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico - SEDEC quanto ao cumprimento das metas estabelecidas
para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dso quadros
seguintes:

Programa: 185 - DESCUBRA MATO GROSSO

PAOE
2153 - Promoção do
"Destino MT"

Produto
Destino
promovido

Unidade
Medida
Unidade

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

10

15

98 de 208

3170 - Estruturação do
Produto turístico Unidade
15
turismo
estruturado
3297 - Implantação de
Infraestrutura
infraestrutura básica e
Unidade
3
implantada
turística
3381 - Regionalização do Projeto
Percentual
25
turismo
Implementado
Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 08/03/2017.

6

11
*

Conforme informações do responsável: * Não foi previsto no PTA 2017 transferida para
2017 por se tratar de Emenda Parlamentar.

Programa: 384 - MATO GROSSO EMPREENDEDOR
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
2131 - Desenvolvimento de
noções de
empreendedorismo no
segmento estudantil do
estado de Mato Grosso
2134 - Fomento ao
desenvolvimento de
arranjos produtivos locais APL
2135 - Implementação do
Observatório de
Desenvolvimento
Econômico do Estado

Aluno atendido

Unidade

5000

0

Empresa
beneficiada

Unidade

5

0

Unidade
implementada

Percentual

50

0

Unidade

1

1

Processo
3132 - Divulgação da nova
tributário
política tributária
divulgado
3134 - Ampliação de
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Centros de Atendimento ao CAE ampliado
Empresário- CAE

Unidade

19

12

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 08/03/2017.

Programa : 385 - DESENVOLVE MATO GROSSO
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2142 - Promoção do
desenvolvimento de
distritos industriais
2145 - Apoio ao estudo do
conhecimento do potencial
mineral do Estado
3164 - Estruturação da
sede da SEDEC
3168 - Ampliação da
exploração do potencial
energético do Estado
3382 - Fomento à cadeia
produtiva do trigo irrigado

Indústria
diversificada

Percentual

25

1

Mapeamento
realizado

Percentual

25

0

Percentual

40

40

3001257

3.001.257

25

*

Unidade
estruturada
Potencial
energético
ampliado
Potencial
Produtivo
Ampliado

kilowatt

Percentual

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
2143 - Apoio à
implementação de feira
Feira
Unidade
expositora de tecnologia
Implementada
agropecuária no Estado.
2144 - Promoção das
atividades produtivas do
Evento realizado Unidade
Estado para atração de
investimentos - INVEST MT
2148 - Promoção da

3

6

4

4
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diversificação dos setores
da indústria, comércio e
serviços
3146 - Adensamento da
industrialização da
atividade agropecuária
3163 - Desenvolvimento do
novo modelo de fomento,
financiamento e incentivo
de Mato Grosso
3169 - Implantação de
novo modelo de
investimentos florestais de
Mato Grosso

Indústria
diversificada

Percentual

25

2

Produto
industrializado

Percentual

25

10

Modelo
desenvolvido

Percentual

40

20

Modelo
Implantado

Percentual

25

10

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 08/03/2017.

Conforme informações do responsável: * Não foi previsto no PTA 2017 e transfere
para 2017 por se tratar de Emenda Parlamentar.

Programa: 403 – ECONOMIA CRIATIVA
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
2149 - Fomento ao
empreendedorismo da
Economia Criativa.

Empreendimento
Percentual
fomentado

40

35

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 08/03/2017.

6.16 - METAS E PRIORIDADES DA ÁREA DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
Considerando os programas estabelecidos para a área de DEFESA SANITÁRIA
ANIMAL E VEGETAL bem com da CONSERVAÇÃO AMBIENTAL para melhoria da
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qualidade de vida, conforme as ações programadas no PPA 2016-2019, averiguou-se
junto ao órgão INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO
GROSSO - INDEA quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de
2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
seguintes:

Programa : 214 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
PAOE
2397 - Fiscalização do
trânsito de vegetais,
produtos vegetais, insumos
e agrotóxicos
2429 - Análise laboratorial
e certificação de
laboratórios privados
2953 - Fiscalização do
comércio de materiais
propagativos
2954 - Prevenção, controle
e erradicação de pragas
quarentenárias
4358 - Prevenção e
controle de pragas
não-quarentenárias
regulamentadas e
certificação fitossanitária
4359 - Prevenção e
controle de pragas de
importância econômica
4360 - Gestão de
agrotóxicos e afins
4361 - Educação sanitária

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

Partida
fiscalizada

Unidade

3000

11171

Análise
laboratorial
realizada

Unidade

2000

9676

Estabelecimento
Unidade
fiscalizado

4000

3292

Propriedade
inspecionada

Unidade

600

253

Propriedade
inspecionada

Unidade

600

66

Propriedade
inspecionada

Unidade

3000

7651

Fiscalização
realizada

Unidade

6000

11711
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em Defesa Sanitária
Campanha
Unidade
1
Vegetal e Gestão da
educativa
Informação
realizada
Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 08/03/2017.

1

Programa: 216 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Propriedade
2126 - Prevenção das
atendida em
doenças dos invertebrados ação de
Unidade
e animais aquáticos
vigilância
epidemiológica
2155 - Monitoramento
Monitoria
colaborativo em defesa
Unidade
realizada
sanitária animal
Propriedade
atendida em
2403 - Prevenção e
ação de
Unidade
erradicação da febre aftosa
vigilância
epidemiológica
2408 - Controle das
Foco de AIE e
Percentual
doenças dos equídeos
Mormo atendida
2409 - Fiscalização dos
Fiscalização em
estabelecimentos que
revenda
Unidade
comercializam produtos de
realizada
uso veterinário
2410 - Controle e
Propriedade com
erradicação da brucelose vacinação
Unidade
bovina
realizada
Foco de
2411 - Erradicação da
tuberculose
Percentual
tuberculose bovina
bovina atendida
Propriedade
2412 - Controle da raiva

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

1000

184

282

282

13600

13087

100

45

30000

19416

73000

69142

100

100
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dos herbívoros e
atendida em
Unidade
1000
prevenção da encefalopatia ação de
espongiforme bovina
vigilância
epidemiológica
2414 - Fiscalização do
Boiada e veículo
trânsito de animais,
Unidade
90000
fiscalizados
produtos e subprodutos
2415 - Vigilância
epidemiológica veterinária Evento atendido Unidade
1035
em eventos pecuários
2417 - Educação em
defesa sanitária animal
Evento realizado Unidade
500
dirigida ao produtor rural
2418 - Capacitação em
Curso realizado Unidade
7
defesa sanitária animal
Análise
2419 - Realização de
laboratorial
Unidade
300
análises laboratoriais
realizada
2421 - Cadastramento de Propriedade com
estabelecimentos
geolocalização Unidade
40000
pecuários
cadastrada
Propriedade
2959 - Prevenção,
atendida em
erradicação e controle das ação de
Unidade
1200
doenças dos suídeos
vigilância
epidemiológica
Propriedade
2960 - Prevenção, controle atendida em
e erradicação das doenças ação de
Unidade
15600
das aves
vigilância
epidemiológica
4369 - Auditorias em
Auditoria
propriedades rurais para
Unidade
138
realizada
fins de certificação
Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 08/03/2017.

2443

20746

1018

700
9
224

65360

1669

1742

49
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Programa: 217 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

2422 - Fiscalização de
estabelecimentos de
Estabelecimento
Unidade
42
processamento de
fiscalizado
produtos de origem animal
2426 - Fiscalização do
trânsito de produtos e
Veículo
subprodutos de origem
Unidade
4000
fiscalizado
animal no território
mato-grossense
2427 - Educação sanitária
sobre produtos e
Reunião
Unidade
1
subprodutos de origem
realizada
animal
2428 - Capacitação em
Capacitação
inspeção e fiscalização de
Unidade
1
realizada
produtos de origem animal
3173 - Implantação de
Laboratório
Laboratório Oficial de
Percentual
0
implantado
Análises
3174 - Implantação do
Sistema Unificado de
Sanidade da Agroindústria
Município adeso Unidade
0
Familiar e de
Estabelecimentos Pequeno
Porte
Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 08/03/2017.

37

5571

1

1

0

0

Programa: 393 - PROMOÇÃO DA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA MELHORIA
DA QUALIDADE DE VIDA
PAOE

Produto

Unidade

Meta
Prevista

Meta Realizada
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Medida

no PPA

2553 - Anatomia e
Madeira
Metro cúbico 1100000
identificação de madeira
identificada
Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 08/03/2017.

0

As metas do PPA são as metas originais. As informações detalhadas quanto ao
cumprimento das metas físicas realizadas vão detalhadas no RAG 2016.
6.17 - METAS E PRIORIDADES DA ÁREA DA AGRICULTURA FAMILIAR
As metas fsicas realizadas para o programa 382 - ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE
PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR foram informadas pela Secretaria de Estado
de Agricultura Familiar - SEAF, consolidadas conforme os dados do quadro abaixo:

Programa: 382 - ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA
FAMILIAR

PAOE
2163 - Manutenção do
Sistema Estadual de
Segurança Alimentar e
Nutricional
2164 - Promoção da
Agroecologia e da
Produção Orgânica na
agricultura familiar
2165 - Promoção da
Atividade Florestal de
Produção Familiar
2166 - Promoção da
Cadeia Produtiva da
Avicultura Tipo Caipira
na agricultura familiar
2169 - Promoção da

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada

Sistema mantido

Unidade

1

0

Agricultor familiar
assistido

Unidade

20

0

Iniciativa apoiada

Unidade

5

0

Agricultor familiar
assistido

Unidade

20

0
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Cadeia Produtiva da
Agricultor familiar
Horticultura na
assistido
agricultura familiar
2176 - Promoção da
Cadeia Produtiva da
Agricultor familiar
Piscicultura na
assistido
agricultura familiar
2184 - Promoção da
Cadeia Produtiva do
Agricultor familiar
Leite na agricultura
assistido
familiar
2186 - Promoção das
Cadeias de Produção Agricultor familiar
Agroflorestal na
assistido
agricultura familiar
2187 - Promoção das
Cadeias de Produção
Agricultor familiar
Florestal Extrativista e
assistido
da Sociobiodiversidade
na agricultura familiar
2188 - Promoção do
acesso à água potável Agricultor familiar
e de produção na
assistido
agricultura familiar
2190 - Promoção do
associativismo e do
Agricultor familiar
cooperativismo na
assistido
agricultura familiar
3070 - Elaboração do
Plano Estadual de
Plano elaborado
Economia Solidária no
Estado de Mato Grosso
3176 - Fortalecimento
do Programa Nacional Unidade produtiva
de Crédito Fundiário em implantada
Mato Grosso
3177 - Implantação do
Sistema Estadual da

Unidade

600

340

Unidade

270

241

Unidade

9600

4856

Unidade

20

100

Unidade

24

0

Unidade

100

0

Unidade

4000

0

Percentual

100

25

Unidade

184

0
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Agricultura Familiar Sistema implantado Percentual
25
Programa
Mato-grossense de
Municípios Sustentáveis
3178 - Implementação
do Plano Estadual da
Agricultura Familiar Plano implementado Percentual
25
Programa
Mato-grossense de
Municípios Sustentáveis
3179 - Implementação
do Plano Estadual de
Plano implementado Percentual
25
Segurança Alimentar e
Nutricional
3369 - Construção da
sede da Empresa
Mato-grossense de
Sede
Metro
3181.48
Pesquisa, Assistência e construída/aparelhada quadrado
Extensão Rural EMPAER-MT
3384 - Apoio à cadeia
Agricultor familiar
produtiva da
Unidade
20
assistido
ovino-caprinocultura
3385 - Articulação para
recuperação de
Propriedade rural até
pastagens degradadas
Unidade
250
100 Ha atendida
com correção da acidez
do solo
3386 - Apoio à
permanência do jovem Projeto apoiado
Unidade
100
no campo
Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 27/03/2017.

0

0

0

0

0

0

0

6.18 - METAS E PRIORIDADES DA PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR EMPAER
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Considerando as metas do Programa 382 - Organização do Sistema de Produção da
Agricultura Familiar estabelecido no PPA 2016-2019 e direcionado para Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural de Mato Grosso - EMPAER as
metas realizadas estão consolidadas no quadro seguinte:

Programa: 382 - ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA
FAMILIAR

PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

1625 - Implementação do
Planejamento
planejamento estratégico
Percentual
30
implementado
da EMPAER-MT
2365 - Prestação dos
Agricultor
serviços de Assistência
Unidade
55000
familiar assistido
Técnica e Extensão Rural
3326 - Reestruturação
física das unidades
Obra concluída Unidade
0
operacionais da
EMPAER-MT
3327 - Aparelhamento das Equipamento
Unidade
65
unidades da EMPAER-MT adquirido
3387 - Profissionalização e
Capacitação
capacitação de jovens
Unidade
30
realizada
agricultores familiares
4351 - Pesquisa
Experimento
tecnológica para agricultura
Unidade
145
divulgado
familiar
4352 - Fomento para
Insumo
aquisição de insumos para
Unidade
962300
disponibilizado
a agricultura familiar
4353 - Capacitação de
recursos humanos da
Curso realizado Unidade
16
EMPAER-MT
Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017.

0

35741

0

72
*

159

729418

15
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* Conforme informações do responsável a ação 3387 não pertence à unidade.

6.19 - METAS E PRIORIDADES NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Para elaborar o presente Parecer a CGE/MT buscou informações com os responsáveis
nas Unidades Orçamentárias conforme as ações dos programas de governo constantes
do PPA 2016-2019 direcionadas para cada órgão.
Nesse sentido foi requerido ao Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT
informações quanto a realização de metas físicas dos Programas 208 - Regularização
Fundiária e 381 - Reestruturação e Modernização do Intermat. As informações
solicitadas vieram, parcialmente, por meio do Ofício nº 009/2017//INTERMAT de 15 de
março de 2017. Haja vista que não foram informadas as metas realizadas relativas ao
programa 208, somente informaram realizações para o programa 381.
Segue-se as informações da Unidade Orçamentária conforme os quadro seguintes:

Programa: 208 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
PAOE

Produto

2195 - Regularização
fundiária urbana das
Titulo expedido
ocupações informais
2196 - Regularização
Titulo expedido
fundiária de áreas rurais
2197 - Regularização
Assentamento
ambiental dos
rural inserido no
assentamentos rurais
CAR
2198 - Titulação dos
Titulo expedido
assentamentos rurais
3189 - Regularização
fundiária urbana do passivo Titulo expedido
do INTERMAT
3190 - Revisão dos títulos

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Unidade

5000

Unidade

1000

Unidade

30

Unidade

100

Unidade

3000

Meta Realizada
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definitivos expedidos pelo
INTERMAT
3191 - Elaboração dos
Planos de
Desenvolvimento de
Assentamentos Rurais
3192 - Realização de
vistoria e entrevistas
sociais
3193 - Elaboração de
Diagnóstico
Socioeconômico dos
Assentamentos Rurais
3194 - Implantação de
Sistema de Gerenciamento
Fundiário Estadual

Título revisto

Unidade

2000

Plano elaborado Unidade

2

Projeto
elaborado

Unidade

1

Diagnóstico
elaborado

Unidade

10

Sistema
implantado

Percentual

10

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 15/03/2017.

Programa: 381 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO INTERMAT
PAOE
2191 - Inspeção judicial
fundiária
2192 - Articulação com
entidades para
comunicação sobre
assuntos fundiários
2193 - Elaboração de livros
fundiários
2460 - Formação e
capacitação dos servidores
do INTERMAT
3180 - Certificação das

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

Parecer técnico
fundiário
Unidade
elaborado

60

1

Parceria firmada Unidade

5

13

Produto

Unidade
Medida

Livro fundiário
elaborado

Unidade

240

0

Servidor
capacitado

Unidade

5

24
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glebas rurais de
competência do Estado
3182 - Digitalização do
acervo documental e
fundiário
3183 - Realização de
Discriminatória Territorial
Administrativa do Estado
3184 - Integração de bases
cadastrais fundiárias
3185 - Georeferenciamento
e certificação fundiária dos
assentamentos rurais
3186 - Consolidação da
Base Cadastral Fundiária
3187 - Normatização dos
procedimentos de
regularização fundiária
3758 - Reestruturação
física e organizacional do
INTERMAT

Gleba certificada Unidade

4

0

Acervo
digitalizado

Percentual

25

3

Zona
discriminada

Unidade

1

0

Percentual

25

0

Unidade

12

0

Percentual

20

0

Unidade

1

0

25

18,75

Base de dado
integrada
Assentamento
rural
regularizado
Base
consolidada
Norma de
serviço
publicada

Reestruturação
Percentual
realizada

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 15/03/2017.

6.20 - METAS E PRIORIDADES DA ÁREA DE PLANEJAMENTO
Considerando os programas relacionados com a área de Planejamento conforme o PPA
2016-2019 averiguou junto ao órgão quanto ao cumprimento das metas estabelecidas
para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados do quadro
seguinte:

Programa : 368 - PLANEJAR PARA TRANSFORMAR
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista Meta Realizada
no PPA
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Diagnóstico/estudo
elaborado
2025 - Elaboração de
estudos socioeconômicos, (Anuário
estatístico, Mato Unidade
geográficos e
Grosso em
cartográficos.
números, Perfil
municipal, Estu
2026 - Estruturação do
gerenciamento dos
Projeto prioritário
Unidade
projetos prioritários do
gerenciado
Governo.
2027 - Organização dos
estudos, publicações e
Biblioteca virtual
Unidade
acervo bibliográfico da
implantada
Seplan.
2028 - Reestruturação das
ferramentas de gestão da Ferramenta
Unidade
informação no poder
reestruturada
executivo estadual.
2572 2939 - Coordenação dos
Orçamento
processos de Elaboração
elaborado e
Unidade
e Execução do Orçamento
gerenciado
do Estado.
3007 - Implementação do Modelo de Gestão
Modelo Gestão para
para resultados
Unidade
Resultados
implementado
3008 - Implantação do
Programa
programa de Eficiência do
Percentual
implantado
Gasto Público
3018 - Implementação de
Práticas de excelência em Critério
Unidade
gestão no âmbito da
desenvolvido
Seplan
3019 - Implementação do
Órgão e entidade
modelo de excelência em
com modelo
Unidade
gestão no estado de Mato
implantado
Grosso

12

20

20

21

1

0

3

2

0
1

2

1

1

50

35

4

3

25

9
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3022 - Implantação e
aperfeiçoamento dos
instrumentos de gestão de
políticas públicas
3023 - Reestruturação do
processo de formulação e
acompanhamento da
execução de políticas
públicas
3379 - Implantação de
ações que visem ao
desenvolvimento do
Consórcio Brasil Central
3390 4473 - Gestão do sistema
de convênios do Estado
de Mato Grosso

Instrumento de
Gestão de
Unidade
Políticas Públicas
Implantado

4

6

Processo
reestruturado

Unidade

1

1

Ações
implementadas

Percentual

25

80

0
Sistema
gerenciado

Percentual

100

100

Fonte: F IPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 14/03/2017.

A Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN informa que as metas previstas
foram ajustadas conforme a LOA e que as informações das metas físicas realizadas tem
base no Relatório da Ação Governamental - RAG 2016.
Informou ainda que as ações 3390 e 2572 listadas no ofício da CGE estão sem resposta
porque não foram executadas em 2016. Tais ações foram inseridas no Programa nº 368
- Planejar para Transformar por meio da revisão do PPA em 2016, passando a vigorar a
partir de 2017.

6.21 - METAS E PRIORIDADES DO GOVERNO DIGITAL
Considerando os programas relacionados com a área de Tecnologia da Informação
conforme o PPA 2016-2019, programa 356 - Governo Digital e 357 - Modernização da
Gestão do CEPROMAT averiguou-se junto ao órgão Empresa Mato-Grossense - MTI
quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
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seguintes:

Programa: 356 - Governo Digital
PAOE

Produto

2031 - Desenvolvimento de
Sistema
Sistemas Estratégicos de
disponibilizado
Governo
2046 - Manutenção da TI
Ação mantida
Corporativa do Estado
Serviço
3052 - Implementação dos disponibilizado
e-serviços
no portal do
Estado
3363 - Aperfeiçoamento
dos mecanismos de
Sistema
Segurança da Informação disponibilizado
no ambiente de TI
3364 - Implantação da
Central de
Central Unificada de
atendimento
atendimento e suporte de
disponibilizada
TI
Sistema
3365 - Implantação do
FIPLAN-GRP
FIPLAN - GRP do Estado
implantado
3366 - Reestruturação da
Infraestrutura
infraestrutura corporativa
reestruturada
de TI
3367 - Reestruturação da
Sistema
gestão e operação de TI do
disponibilizado
Poder Executivo
3368 - Reestruturação do Informação
ambiente tecnológico do
gerencial e

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

Percentual

33

33

Percentual

100

100

Unidade

5

33

Percentual

10

5

Percentual

0

10

Percentual

27

10

Percentual

0

7

Percentual

10

0

Unidade
Medida
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Sistema de Informações
Gerenciais

georreferenciada Percentual
disponibilizada

34

34

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 10/03/2017.

Programa: 357 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO CEPROMAT
PAOE
2044 - Aperfeiçoamento
dos Processos de
Desenvolvimento de
Software
2259 - Manutenção dos
Benefícios adquiridos do
Empregado Público.
3061 - Implantação da
governança no
CEPROMAT
3362 - Fortalecimento dos
processos de gestão

Produto

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

3

0

Percentual

100

70

Percentual

100

80

0

80

Unidade
Medida

Desenvolvimento
de software
Unidade
aperfeiçoado
Benefício
Mantido
Matriz de
Negócio
atualizada
Diretriz
implantada

Unidade

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 10/03/2017.

Além do quantitativo de meta física realizada em cada ação dos programas os
responsáveis informaram que por ocasião de alteração no ordenamento legal da MTI e
SEPLAN em suas funções ocorreu, principalmente o retorno da função de Gestora da TI
Corporativa para a SEPLAN, razão pela qual ficou acertado que a ação 3367 do
programa 356 seria cancelada para 2016 e posteriormente caberia à SEPLAN a análise
de permanência dessa ação ou a sua revisão.
Com relação a meta física da ação 2044 do programa 357 os responsáveis informaram
que o projeto inicialmente concebido seria para melhorar
o processo de
desenvolvimento de software da UGPRO/DPSW/MTI com base nos parâmetros de
evolução de maturidade, conforme definido no modelo MPS.BR. O projeto foi suspenso
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temporariamente no mê de julho de 2016, com objetivo de analisar os modelos CMMI
Dev e Service. O trâmite do Termo de Referência da contratação de Treinamento e
Consultoria MPS.BR também foi interrompido.
Em 30/08/2016 foi definido que o projeto adotara os parâmetros de evolução de
maturidade, conforme definido no modelo CMMI Dev. Esse projeto foi replanejado de
acordo com o objetivo estratégico de curto prazo: Alcançar o nível 2 de Capacidade e
maturidade do CMMI Dev até dezembro/2018.
Assim, entre outras considerações, os responsáveis inforam também que considerando
a falta de recursos para iniciar o projeto em 2016 e que o modelo de referência foi
substituído e o projeto replanejado, houve mudanças na definição das metas de entrega
da ação e por isso não consta entrega para o ano de 2016.
6.22 - METAS E PRIORIDADES DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS
Considerando os programas relacionados com a área de Gestão de Pessoas conforme o
PPA 2016-2019 averiguou-se junto ao órgão, Secretaria de Estado de Gestão de Mato
Grosso - SEGES quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de
2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
seguintes:

Programa: 365 - GESTÃO DE PESSOAS PARA RESULTADOS
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO
DE MATO GROSSO
2238 - Implementação da
política de
saúde, segurança e
qualidade de vida do
servidor
2283 - Realização de

Política
implementada

Percentual

20

7

Concurso
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concursos públicos
3243 - Desenvolvimento de
mecanismo para
provimento de servidores
3244 - Preservação dos
dados da vida funcional
dos servidores ativos e
inativos
3245 - Desenvolvimento de
mecanismo para
reestruturação das
carreiras e sua
movimentação
3246 - Desenvolvimento e
socialização do
conhecimento
3247 - Desenvolvimento de
mecanismo para
valorização do agente
público
3248 - Capacitações
técnicas e gerenciais dos
servidores
3249 - Implementação de
novas modalidades de
capacitação

homologado

Unidade

3

Mecanismo
desenvolvido

Percentual

20

Dado
preservado

Percentual

20

Mecanismo
desenvolvido

Percentual

20

20

Instrumento
implementado

Percentual

20

100

Mecanismo
desenvolvido

Percentual

20

3

Servidor
capacitado

Unidade

5000

5899

Servidor
capacitado

Unidade

500

200

Percentual

20

20

Percentual

20

Percentual

20

8

Percentual

20

12

Órgão com
3250 - Implementação do
quadro de
planejamento de quadro de
pessoal
pessoal
planejado
3251 - Reestruturação da Perícia médica
Perícia Médica Estadual
reestruturada
3252 - Reformulação do
sistema de avaliação de
Sistema
desempenho de agentes
reformulado
públicos
3253 - Modernização do
Sistema
Sistema de Gestão de

1
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Pessoas
3254 - Ampliação do uso
de sistema de gestão de
assiduidade

modernizado
Órgão com
sistema
implantado

Percentual

20

20

Fonte : FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017

Programa: 366 - GESTÃO DE PROCESSOS PARA RESULTADOS
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta
Realizada

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO
DE MATO GROSSO
2240 - Preservação
da memória do Estado
de Mato Grosso
3257 - Implementação
de metodologia de
definição de estrutura
organizacional alinhada
aos processos de
trabalho
3258 - Implementação
do sistema
informatizado de gestão
arquivística de
documentos
3259 Institucionalização de
normas e métodos para
gestão de processos
3260 Institucionalização de
procedimentos para
gestão de documentos

Documento
disponibilizado

Percentual

31,5

Metodologia
implementada

Percentual

20

Sistema implementado

Percentual

25

10

Norma institucionalizada Percentual

50

49

33,33

33

Procedimento
institucionalizado

Percentual

29
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Fonte : FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017

Programa: 367 - GESTÃO DE AQUISIÇÕES, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PARA
RESULTADOS

PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

25

15

40

25

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
3261 - Atualização do
Cadastro
Percentual
cadastro de imóveis
atualizado
3262 - Implementação de
normas e métodos para
Mecanismo
racionalização da
Percentual
implementado
destinação e uso de bens
patrimoniais
3263 - Implementação de
nova metodologia do
Metodologia
Percentual
sistema de aquisições
implementada
governamentais
3264 - Implementação do
Despesa de
Gerenciamento Matricial de
Percentual
custeio reduzida
Despesas de Custeio
3265 - Instituição de
método de fiscalização e
monitoramento sistemático Método instituído Percentual
dos contratos de bens e
serviços
3266 - Modernização do
Sistema
Sistema de Gestão
Percentual
modernizado
Patrimonial
3267 - Modernização do
Sistema
Sistema de Aquisições
Percentual
modernizado
Governamentais

25

7

0

25

25

0

25

25
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11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO
DE MATO GROSSO
3268 - Aperfeiçoamento
dos serviços da Imprensa
Oficial

Serviço
aperfeiçoado

Percentual

25

113

Fonte : FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017

Os responsáveis pelas ações informaram que os dados relativos às metas realizadas
foram extraídos do Relatório de Ação Governamental do exercício de 2016 - o RAG que
é elaborado pelos respectivos responsáveis dos projetos e atividades.
6.23 - METAS E PRIORIDADES DE REESTRUTURAÇÃO DO MT SAÚDE
Conforme as informações encaminhada pelo MT Saúde na realização das metas físicas
em cada ação do programa 358 - Reestruturação do MT Saúde.
Segue o quadro abaixo:

Programa : 358 - REESTRUTURAÇÃO DO MT SAÚDE
PAOE
1387 - Gestão dos serviços
do plano MT Saúde
2029 - Manutenção da
prestação dos serviços de
atendimento pela rede
credenciada
3030 - Desenvolvimento de
novos produtos e
benefícios
3038 - Expansão da
carteira de beneficiários do
MT Saúde
3050 - Realização de
ações de prevenção à

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

Serviço prestado Percentual

100

100

Demanda
atendida

Percentual

100

100

Produto
desenvolvido

Unidade

1

1

Beneficiário

Unidade

27000

24705

5

4

Produto

Unidade
Medida

Evento realizado Unidade
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saúde
Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 15/03/2017.

De acordo com as informações prestadas pelos responsáveis que afirmam: os
resultados são satisfatórios haja vista que as metas físicas foram atendidas em sua
totalidade e os produtos foram entregues a contento, conforme as ações planejadas.
6.24 - METAS E PRIORIDADES RELATIVAS AO FIPLAN
Considerando os programas relacionados com a área de Governo Digital conforme o
PPA 2016-2019 averiguou-se junto ao órgão Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ
quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dado do quadro
seguinte:

Programa: 356 - Governo Digital
Produto

Unidade
Medida

3181 - Modernização dos
sistemas de Administração S i s t e m a
Financeira e de Gestão do modernizado
Estado de Mato Grosso

Percentual

PAOE

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

0

0

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017

As informações da SEFAZ estão contidas na Nota Técnica nº 051/2017 - SARTE/SEFAZ
que trata da Medição da Meta Física da ação 3181/LOA-2016. Documento que vai anexo
a esse Parecer.

6.25 - METAS E PRIORIDADES DA ÁREA CULTURAL
Considerando os programas relacionados com a área Cultural de Mato Grosso conforme
o PPA 2016-2019 averiguou-se junto ao órgão Secretaria de Estado de Cultura - SECMT
quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2016.
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As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
seguintes:

Programa: 403 – ECONOMIA CRIATIVA
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

1500

3583

8

35

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
2287 - Assessoramento em
Pessoa atendida Unidade
Economia Criativa
3301 - Articulação para o
Parceria
desenvolvimento
da
Unidade
realizada
Economia Criativa.
Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 17/03/2017

Programa: 404 – FORTALECIMENTO DA POLÍTICA CULTURAL
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Equipamento
2288
Gestão
do c u l t u r a l
Unidade
Patrimônio Cultural
preservado
e
restaurado
2289 - Gestão do Sistema Biblioteca
de
Estadual de Bibliotecas referência
Unidade
Públicas.
implantada
Município com
2290 - Fortalecimento do órgão gestor e
Sistema
Estadual
de conselho
de Unidade
Cultura.
cultura
instituídos
3302 - Revitalização da
Biblioteca Pública Estadual B P E E M
Unidade

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

1

2

0

0

100

58

0

0
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Estevão de Mendonça.

revitalizada

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 17/03/2017

As informações pormenorizadas sobre o desempenho dos programas e as justificativas
quanto as metas realizadas são detalhadas no Relatório da Ação Governamental - RAG
2016.
6.26 - METAS E PRIORIDADES DA ÁREA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E
INOVAÇÃO
Considerando os programas relacionados com a área de Desenvolvimento Científico,
Tecnológico, e Inovação conforme o PPA 2016-2019 averiguou-se junto ao órgão
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - SECITEC/MT quanto ao
cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados dos quadros
seguintes:

Programa: 403 – ECONOMIA CRIATIVA
PAOE
2203 - Apoio à criação do
centro de Economia
Criativa em MT

Produto

Unidade
Medida

Medida de apoio
Percentual
realizada

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

100

90

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017

Programa: 339 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE
INOVAÇÃO
PAOE

Produto

Unidade
Medida

3226 - Escritório de
Escritório de
gerenciamento de projetos projeto de C,T&I Percentual

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

100

0
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de C,T&I
3227 - Estímulo ao
desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação
no estado de Mato Grosso
3228 - Fortalecimento da
política e do sistema
estadual de C,T&I
3371 - Implantação do
Parque Tecnológico do
Estado.

implantado
Medida de
estímulo
realizada
Medida de
fortalecimento
do SCTI
implantada
Parque
tecnológico
implantado

Unidade

4

3

Percentual

100

80

Percentual

20

15

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017

Programa: 345 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
SUPERIOR
PAOE

Produto

Unidade
Medida

Medida de
2201 - Melhoria na gestão
melhoria na
das Escolas Técnicas
Percentual
gestão das
Estaduais
ETE´s realizada
2202 - Oferta de cursos
Matrícula em
prof., técnicos, tecnológicos
curso de
e de Formação Inicial
Unidade
formação inicial
Continuada-FIC,
continuada
presenciais e a distância
Base física das
3229 - Estruturação física
ETE´s
Unidade
das ETEs
estruturada
Medida de
fortalecimento
3230 - Fortalecimento da
do Sistema
Política e do Sistema

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

100

90

7381

5387

1

7
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Estadual de Educação
Profissional e Superior

3231 - Fortalecimento da
regulação, supervisão e
avaliação das instituições
do Sistema Estadual de
Educação Superior

Estadual de
Educação
Profissional
implementada
Curso superior
avaliado

Percentual

100

90

Percentual

100

90

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017

Com relação ao programa 339 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E
DE INOVAÇÃO conforme o PPA 2016-2019 foi estabelecido ação para a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso - FAPEMAT assim averiguou-se junto ao
órgão quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados do quadro
seguinte:

Programa: 339 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE
INOVAÇÃO
PAOE

Produto

2205 - Apoio e fomento ao
Projeto de CTI
desenvolvimento científico,
apoiado
tecnológico e de inovação

Unidade
Medida

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

15

1393

Unidade

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária - FAPEMAT em 13/03/2017

A FAPEMAT informou meta prevista de 1.125 em vez das 15 originalmente prevista e
informa também que a execução a maior foi devido as despesas de exercício anterior
que foram executadas em 2016.
6.27 - METAS E PRIORIDADES RELATIVAS AO ENSINO SUPERIOR
Considerando os programas relacionados com a área do ensino superior conforme o
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PPA 2016-2019 averiguou-se junto ao órgão Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT/MT quanto ao cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2016.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados do quadro
seguinte:

Programa: 397 - FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE
MATO GROSSO
PAOE
2206 - Ampliação e
manutenção da extensão
universitária
2207 - Ampliação e
manutenção da oferta de
vagas nos cursos de
graduação nas diferentes
modalidades
2208 - Expansão da oferta
de cursos de graduação
pela Faculdade
Intercultural Indígena
2210 - Expansão da oferta
de cursos em modalidades
diferenciadas
2211 - Expansão e
manutenção da oferta de
ensino de pós-graduação
2212 - Implantação e
manutenção de ações de
assistência estudantil
2213 - Manutenção e
ampliação da oferta de
bolsas acadêmicas

Meta
Prevista
no PPA

Meta Realizada

Projeto
Unidade
institucionalizado

250

199

Vagas ofertadas Unidade

4280

5170

Produto

Unidade
Medida

Curso ofertado

Unidade

4

4

Curso ofertado

Unidade

33

9

Curso de pós
ofertado

Unidade

12

20

Auxílio
Concedido

Unidade

1500

1129

Bolsa ofertada

Unidade

1300

273
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2214 - Manutenção e
fortalecimento dos cursos
de graduação de oferta
regular
2215 - Qualificação do
quadro funcional
2216 - Viabilização da
pesquisa, iniciação
científica e inovação
tecnológica

Curso mantido

Unidade

1

108

Servidor
capacitado

Unidade

50

24

Projeto
Unidade
institucionalizado

140

140

Fonte: FIPLAN e informações da Unidade Orçamentária em 13/03/2017

O órgão informa que a meta física prevista e a realizada são as que constam do PTA de
2016 da UNEMAT.
Ressalta-se que os dados da meta prevista nesse Parecer são as originais do PPA
2016-2019 programadas para a UNEMAT em 2016.

6.28 - METAS E PRIORIDADES NAS PARCERIAS COM O SETOR PÚBLICO
A MT PAR informou em resposta a solicitação da CGE o resultado do cumprimento das
ações relativas ao programa 359 - Parcerias com o setor privado.
As informações disponibilizadas estão consolidadas conforme os dados do quadro
seguinte:

Programa: 359 - PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO
PAOE

Produto

2047 - Gestão de Projetos Projeto
na MT-PAR
gerenciado
2049 - Estruturação de
operações de gestão de
Receita

Unidade
Medida
Unidade

Meta
Meta
Prevista
Realizada
no PPA
3

5
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ativos para viabilização de
projetos prioritários do
Governo
2050 - Estruturação de
projetos prioritários do
Governo por meio de
Parcerias Público-Privadas
(PPP)
2051 - Alavancagem de
recursos privados para
projetos prioritários do
Governo por meio de
participações societárias

patrimonial
arrecadada

Real

420000

0

Contrato de
parceria público Unidade
privada assinado

1

0

Participação
efetivada

1

0

Unidade

Fonte: FIPLAN em 09/03/2017 e informações da Unidade Orçamentária de 23/03/2017

6.29 - METAS E PRIORIDADES DA ÁREA DE PREVIDÊNCIA
Considerando os programas relacionados com a área de PREVIDÊNCIA, a cargo da
Mato Grosso Pevidência conforme o PPA 2016-2019; e, considerando os dados do
quadro abaixo, informações consolidadas a partir dos dados extraídos do FIPLAN,
consulta em 08 e 30/03/2017, elaborado com a finalidade de verificar a realização das
metas físicas dos programas.
Dessa forma o resultado verificado é o seguinte:

PROGRAMA: 363 - PREVIDÊNCIA SUSTENTÁVEL
PAOE

Produto

Unidade
Medida

2199 - Controle dos
Método
mecanismos de concessão
Percentual
aperfeiçoado
de benefícios
2200 - Instituição de
Controle
controle das receitas e
Percentual

Meta
Meta
Prevista no
Realizada
PPA
100

0

100

5
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despesas previdenciárias instituído
2234 - Avaliação atuarial
do Regime Próprio de
Avaliação
Previdência Social do
realizada
Estado de Mato Grosso
3219 - Desenvolvimento de
estudos para análise de
Estudo
viabilidade do regime de realizado
previdência complementar
3220 - Estruturação da
Securitização
securitização dos créditos
estruturada
destinados à previdência
Fundo
3221 - Estruturação dos
imobiliário
fundos imobiliários
estruturado

Unidade

1

1

Percentual

100

0

Percentual

35

0

Percentual

10

0

Fonte: FIPLAN consulta em 08 e 30/03/2017 ao Plan 101 e ao Relatório Analítico de Avaliação do Programa.

6.30 - METAS E PRIORIDADES DA TRANSPARÊNCIA, PREVENÇÃO E COMBATE À
CORRUPÇÃO
Considerando o programa 355- TRANSPARÊNCIA, PREVENÇÃO E COMBATE À
CORRUPÇÃO conforme o PPA 2016-2019 averiguou-se junto ao órgão Gabinete de
Transparência e Combate a Corrupção - GTCC quanto ao cumprimento das metas
estabelecidas para o exercício de 2016.
Porém os responsáveis não encaminharam o resultado das metas realizadas, apenas
nos direcionou a consultar o RAG. Assim, as informações verificadas estão consolidadas
conforme os dados do quadro seguinte:

Programa: 355 – TRANSPARÊNCIA, PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO

PAOE
3043 - Elaboração da
política estadual de

Produto

Unidade
Medida

Meta
Prevista
No PPA

Meta Realizada

Política estadual
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transparência e combate à
corrupção
3060 - Implementação da
legislação na área da
transparência e combate à
corrupção
3063 - Realização e
participação de eventos de
educação e
conscientização para
prevenção e combate à
corrupção
3071 - Realização da
semana internacional de
combate à corrupção
3078 - Realização de
eventos para a promoção
da ética
3079 - Realização de
pesquisa de percepção da
corrupção
3080 - Ampliação da
Participação e Controle
Social
3081 - Implementação da
lei de acesso à informação
- LAI

TCC elaborada

Unidade

1

0

Legislação
implementada

Percentual

100

70

Evento realizado Percentual

100

0

Evento realizado Unidade

1

1

Evento realizado Unidade

6

6

Pesquisa
realizada

Unidade

1

0

Canal
estruturado

Percentual

5

5

Lei de acesso à
informação
Percentual
implementada

50

45

Fonte: FIPLAN em 06/03/2017 e RAG em 28/03/2017.

7 - LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
O respeito aos limites constitucionais aplicáveis nas atividades do Estado e aos limites
preceituados na Constituição Federal e Estadual bem como pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, é parte essencial do processo de verificação do desempenho e
da regularidade das contas públicas.
É objetivo da responsabilidade na gestão fiscal a ação planejada e transparente em que
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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, os gastos
incorridos com pessoal e a efetiva aplicação de recursos na Saúde e Educação.
Destaca-se que inicialmente a análise dos limites constitucionais e legais foram
extraídos do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, encaminhado pela Secretaria de Estado de Fazenda em 27 de março de
2017.
Considerando o exíguo tempo entre a entrega dos demonstrativos e o prazo para
entrega da prestação de contas do governador ao Tribunal de Contas do Estado, a
saber, 03 de abril de 2017, as análises que se seguem foram baseadas exclusivamente
nas informações demonstradas nos relatórios, não sendo realizada análise
pormenorizada dos dados que as compõem.
7.1 - 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
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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.
No tocante à dívida previdenciária foi constatado um aumento do saldo do Passivo
Atuarial (Provisão Matemática Previdenciária) em 69,70% (sessenta e noventa vírgula
setenta por cento).
Ocorrendo, assim, um crescimento do estoque da dívida fiscal líquida previdenciária, de
dezembro de 2015 para dezembro de 2016, na ordem de R$ 10,16 bilhões,
representando um acréscimo de 69,57% (sessenta e nove vírgula cinquenta e sete por
cento).
7.2 - RESULTADO PRIMÁRIO
O Resultado Primário corresponde ao resultado líquido do total das receitas primárias
deduzidas suas despesas primárias. Valores positivos indicam superávit e valores
negativos déficit. A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de
gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou
seja, se as Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias, sem
necessidade de aquisição de recursos oriundos de endividamento.
Segundo o Manual de Demonstrativos Fiscais – 6ª edição – Item 03.06.02.01 – Anexo 6
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), sua apuração fornece uma melhor avaliação
do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação. Os superávits
primários, que são direcionados para o pagamento de serviços da dívida, contribuem
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para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários
indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não
financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.
De acordo, ainda, com a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, as receitas primárias
correspondem ao total das receitas orçamentáriasarrecadadas no exercíciodeduzidas as
operações de crédito, receitas de aplicações financeiras e as receitas de privatizações.
Por outro lado, as Despesas Primárias correspondem ao total das despesas
orçamentárias deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e
externa e despesa de concessão de empréstimos com retorno garantido.
Conforme o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Anexo 6, encaminhado
pela Secretaria de Estado de Fazenda em 27/03/2017, 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). O resultado apresentado indica que os
gastos orçamentários não foram compatíveis com a sua arrecadação, ocorrendo déficit
primário.
7.3 - DÍVIDA PÚBLICA
A Dívida Pública representa as obrigações do ente público para com terceiros, e que é
contabilmente registrada no Passivo.
A Lei 4.320/64 em seu artigo 98, define que a dívida fundada compreende os
compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender o
desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos, que será
escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer
momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de
amortização e juros.
Assim também, o artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que a dívida
consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou
tratados e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a
12 (doze) meses.
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Para complementar, a Resolução nº 40/2001 do Senado Federal estabelece que a
Dívida Consolidada Líquida não poderá exceder, no caso dos Estados, a duas vezes
(200%) da Receita Corrente Líquida do exercício.
O Anexo II, do Relatório de Gestão Fiscal, encaminhado pela SEFAZ/MT no dia
27/03/2017, demonstra a relação da dívida consolidada líquida com a receita corrente
líquida, conforme abaixo:
Tabela - Dívida Consolidada Líquida
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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 0,4398 vezes a RCL, cumprindo as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal,
combinada com a Resolução nº. 40/01 do Senado Federal.
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Em análise ao Anexo II do RGF encaminhado, em consonância com o Balanço
Patrimonial extraído em 28/03/2017, foi verificado que o montante do saldo da conta
Disponibilidade de Caixa Bruta da Dívida Consolidada e Dívida Consolidada
Previdenciária está em conformidade com o saldo da conta Caixa e Equivalentes de
Caixa apresentado no Balanço Patrimonial.
7.4 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
De acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público – Item 3 –
Operações de Crédito - as operações de crédito equipara-se a assunção, o
reconhecimento ou a confissão de dividas pelo ente da Federação, sem prejuízo do
cumprimento das exigências para a geração de despesa. De outra maneira, não se
caracterizam como operações de credito as incorporações de passivos decorrentes de
precatórios judiciais, as quais, no entanto, integrarão a dívida consolidada nos termos
definidos no Manual de Demonstrativos Fiscais.
Como também, não se equipara a operações de crédito a assunção de obrigação entre
pessoas jurídicas (administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas
estatais dependentes) integrantes do mesmo Estado, Distrito Federal ou Município. O
mesmo se aplica aos parcelamentos de débitos preexistentes junto a instituições não
financeiras, desde que não impliquem elevação do montante da dívida consolidada
líquida de acordo com o MDF – Relatório de Gestão Fiscal.
O conceito também foi definido de forma exemplificativa pela Lei de Responsabilidade
Fiscal e corresponde ao compromisso financeiro assumido em razão de: mútuo, abertura
de credito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento
antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros.
De acordo com o Demonstrativo das Operações de Crédito, Anexo 4 do Relatório de
Gestão Fiscal fornecido pela Secretaria de Estado de Fazenda em 27/03/2017, na
apuração do cumprimento dos limites, as operações de créditos do exercício atingiram o
limite de 2,94% (dois vírgula noventa e quatro por 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
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quais se encontram limitadas a 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida.
7.5 - 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
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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 três por cento) da Receita
Corrente Líquida. Verifica-se, portanto,o cumprimento do 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:
Quadro - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
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Nota: Conforme Parecer de Auditoria nº. 532/2015 emitido pela Controladoria Geral do
Estado - CGE, as despesas com inativos e pensionistas do Tribunal de Contas e
Assembleia Legislativa pagos pela EGE-SAD, foram excluídos das despesas de pessoal
do Executivo. Além destas, foram retiradas das despesas com pessoal, conforme
orientação da CGE, as rubricas: 1290 (Parecer de Auditoria nº. 1256/2015), 2310, 2311
e 2312 (Parecer de Auditoria nº. 409/2016). Ocorreram, também, as retiradas de valores
referentes à Defensoria do Poder Executivo (Resolução de Consulta nº. 28/2016 do
TCE) e relativos ao IRRF (Resolução de Consulta nº. 29/2016 do TCE).
7.6 - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
7.6.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional em seu Manual de Demonstrativos Fiscais –
6ª edição – “O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino – MDE apresenta os recursos públicos destinados à
educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao
ensino, as despesas com a MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou
decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o
cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro.”
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.
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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.

7.6.2. 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 –
RREO- Anexo 8 - 6º bimestre de 201 6
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7.7 - SAÚDE APLICAÇÃO NA SAÚDE – 12%
7.7.1. Aplicação na Saúde – 12%
De acordo com o inciso II do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal, o Estado deverá aplicar em ações e serviços
públicos de saúde no mínimo 12% (doze por cento) do produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159,
Inciso I, alínea a , e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos
respectivos Municípios.
Cumprindo essa determinação constitucional, o Estado aplicou 13,74% (treze vírgula
setenta e quatro por 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
encaminhado pela SEFAZ em 27/03/2017.
8 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
A Controladoria Geral do Estado - CGE/MT constitui-se como órgão superior de controle
interno do Poder Executivo Estadual, em concordância com o previsto no artigo 52 da
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Constituição Estadual, e com a Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014.
A CGE/MT é a responsável pelas competências relativas às atividades de Ouvidoria,
Corregedoria, Auditoria e Controle Preventivo no âmbito do Poder Executivo.
Cabe ainda à CGE/MT exercer no âmbito do Poder Executivo Estadual as competências
e atribuições previstas na Lei Complementar Estadual 198/2004, alterada pela Lei
Complementar nº 550/2014, assim como aquelas previstas pela Lei Complementar nº
295/2007 e no art. 59 da Lei Complementar Federal 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal).
Ainda, como partes integrantes do Sistema de Integrado de Controle Interno, no âmbito
do Poder Executivo Estadual têm-se as Unidades Setoriais de Controle Interno
UNISECIs que atuam como apoio às atividades de Auditoria e Controle. Essas Setoriais
têm como principal atribuição apoiar a CGE/MT no cumprimento de sua missão
institucional, especialmente aquelas relacionadas à verificação da Estrutura,
Funcionamento e Segurança dos Controles Internos relativos às atividades sistêmicas.
Para atender as suas competências, a CGE/MT desempenha atividades pertinentes a
cada uma das macrofunções de Controladoria: Ouvidoria, Auditoria, Controle e
Corregedoria, cujos resultados de sua atuação são partes integrantes desse Parecer.
Assim, considerando os trabalhos desenvolvidos pela Unidade de Controle Interno a
CGE desempenha desde o advento da LC 413/2010, na forma de Controladoria o que
se consolidou pela LC 550/2014.
A seguir passa se a apresentar o resultado da atuação da CGE/MT no exercício de
2016, que vão descritos nos tópicos seguintes.
8.1 - MACROFUNÇÃO AUDITORIA
A atividade de Auditoria Governamental, no âmbito do Poder Executivo Estadual,
incluindo as Administrações Diretas e Indiretas, é competência privativa da Controladoria
Geral do Estado - CGE/MT.
A CGE/MT no desempenho da suas funções institucionais, decorrentes da Lei
Complementar nº 550 de 27 de novembro de 2014, é responsável pelas as atividades de
auditoria governamental, entre outras no âmbito da administração pública do Poder
Executivo. Atua como forma de garantir a regular aplicação dos recursos públicos e
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contribuir para melhoria dos serviços prestados ao cidadão, por meio do
aperfeiçoamento dos sistemas de controle.
A CGE, no exercício de 2016, passou por alterações significativas em sua estrutura de
modo a buscar o melhor de seu desempenho.
Nesse contexto separou as atribuições de Auditoria daquelas relativas ao Controle
Preventivo.
Atuando com essa nova estrutura a CGE/MT apresenta nos itens seguintes o
desempenho de cada macrofunção de sua estrutura conforme as informações de cada
uma de suas Ajuntas.
Nesse relato iniciando pela Adjunta de Auditoria Governamental que no período,
conforme as informações fornecidas pelas suas Superintendências de Auditoria: SAE,
SAP e SAO atuaram nos seguintes processos e procedimentos:
8.2 - AUDITORIA ESPECIAL
A Superintendência de Auditoria em Aquisições e Apoio Logístico - SAAL, que foi
fundida com a Superintendência de Auditoria em Convênios e Transferência com a
edição do Decreto n.º 686/2016, tinha atuação nos processos de aquisições e apoio
logístico do todos os órgãos e entidade do Poder Executivo.
Sua atuação estava voltado para as demandas na área de controle e auditoria, ora
atuação no controle ora em auditoria propriamente dita.
No ano de 2016 até a sua fusão, a Superintendência de Auditoria em Aquisições e Apoio
Logístico teve 28 (vinte e oito) Ordens de Serviços, sendo produtos 29 (vinte e nove)
produtos, sendo: 5 (cinco) Orientações Técnicas, 7 (sete) Recomendações Técnicas, 10
(dez) Pareceres de Auditoria, 5 (cinco) Relatórios de Auditoria e 2 (duas) Manifestações
Técnicas.
Dos 29 (vinte e nove) produtos produzidos pela SAAL os mais importantes foram:
Produto
Objeto
Solicitante
Aquisições. Licitação. Ata de Registro de Preço.
Recomendação
Contratação de empresa especializada na
Secretaria de
Técnica n.º
confecção de materiais gráficos com fornecimento Estado de Gestão
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190/2016
Relatório de
Auditoria n.º
27/2016
Relatório de
Auditoria n.º
33/2016

de insumos.
Contrato nº 018/2009/SECOM. 7º Termo Aditivo.
Prorrogação Excepcional.

14ª Promotoria de
Justiça/MPE

Auditoria nos processos referentes ao
Credenciamento 001/2011/SES/MT.

Controladoria Geral
do Estado

Aquisições e Contratos. Pedido de reajuste,
reequilíbrio econômico-financeiro. Help Vida Pronto
Recomendação Socorro Móvel de Cuiabá LTDA - Contrato n°
Secretaria de
Técnica n.º 002/2011/SES/MT- Credenciamento de n.
Estado de Saúde
216/2016
002/2011/SES/MT de entidades privadas com fins
lucrativos prestadoras de serviços de HOME
CARE.
Secretaria de
Recomendação Aquisições e Contratos. Edital Concorrência nº
Estado de Trabalho
Técnica n.º 001/2016/SETAS. Parceria Público-Privada.
e Assistência
290/2016
Programa “Ganha Tempo”.
Social.
Aquisições e Contratos. Dispensa de Licitação.
Contratação de empresa especializada no
Recomendação
gerenciamento e controle de fornecimento de
Secretaria de
Técnica n.º
combustível. Ausência de demanda, de indicação Estado de Gestão.
265/2016
de dotação orçamentária. Índice de liquidez abaixo
do indicado.
Delegacia
Auditoria realizada no processo licitatório do Edital Especializada em
Relatório de de Pregão Presencial nº 026/2009/SAD, que deu Crimes
Auditoria n.º origem a Ata de Registro de Preço nº
Fazendários e
51/2016
029/2009/SAD em favor da empresa LINK DATA contra
INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.
Administração
Pública- DEFAZ.
Fonte: Sistema de Controle Interno/CGE.
Destaca-se ainda que a Superintendência de Auditoria em Aquisições e Apoio Logístico
iniciou trabalhos de auditorias, antes da sua fusão, em aquisições de alimentação
preparada para os sistema prisional e nos contratos de energia elétrica dos órgãos do
Poder Executivo. Estes trabalhos deverão ser concluídos na Superintendência de
Auditoria Especial.
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A Superintendência de Auditoria Especial foi criada com a nova estruturação da
Controladoria Geral do Estado, instituída pelo Decreto n.º 686, de 8 de setembro de
2016, ou seja, a partir de setembro de 2016.
A Superintendência de Auditoria Especial tem atuação nos processos decorrentes de
solicitações dos órgãos e entidades do Poder Executivo, dos órgãos de Controle, do
Ministério Público Estadual e Delegacia de Polícia, bem como de denúncias recebidas
pelo canal Fale Cidadão da Secretaria Adjunta de Ouvidoria e Inteligência.
Em 2016 foram emitidos 14 (quatorze) Ordens de Serviços para a Superintendência de
Auditoria Especial, que resultaram na produção de 14 (quatorze) produtos, sendo 10
(dez) Relatórios de Auditoria e 4 (quatro) Pareceres de Auditoria.
Dentre os trabalhos produzidos pela Superintendência destacamos os seguintes, dada a
sua relevância alcançada:
Produto

Objeto

Solicitante

Apurar denúncia originada na 13ª Promotoria de
Relatório de
Justiça de Defesa do Patrimônio Público e
13ª Promotoria de
Auditoria n.º
Probidade Administrativa de fatos ocorridos na
Justiça/MPE
66/2016
empresa MT PAR nas execuções de contratos e
na gestão de pessoas.
Analisar a regularidade no pagamento do
Parecer de
instrumento de composição amigável entre o
14ª Promotoria de
Auditoria n.º
Estado de Mato Grosso e a Construções e
Justiça/MPE
881/2016
Comércio Camargo Corrêa SA, ocorrido em 2008.
Relatório de
Apurar denúncia encaminhada pelo canal Fale
Denúncia Fale
Auditoria n.º Cidadão, registrado sob o n.º 132065, no processo
Cidadão
63/2016
de pregão eletrônico n.º 162/2016/SESP.
Parecer de
Auditar a execução do contrato de locação n.º
Secretaria de
Auditoria n.º
031/2014/SES/MT com objetivo de verificar se
Estado de Saúde
914/2016
houve efetiva ocupação do imóvel locado.
Fonte: Sistema de Controle Interno/CGE.
8.3 - AUDITORIA EM OBRAS
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A Superintendência de Auditoria em Obras, comandada pelo Auditor do Estado, José
Celso Dorileo Leite, desenvolveu em 2016 os trabalhos de Auditoria em Obras
constantes do quadro seguinte:
ORDEM

ORGÃO

OPERAÇÃO

1

MINISTÉRIO
PÚBLICO

SODOMA

2

SECID

RÊMORA

3

SECID

4

SECID

5

SECID

6

SECID

7

SECID

8

SECID

9

SEDEC

AUDITORIA REALIZADA
Desapropriação jardim liberdade –
Parecer de Auditoria – PA Nº
793/2016.
ANÁLISE PREÇOS MAXIMOS E
ALTERAÇÕES – Relatório de
Auditoria - RA Nº 13/2016.
Analise de pagamento de reajuste
de medições IC nº
194/2004/00/00-ASJU.
Recomendação Técnica - RT Nº
149/2016
Reequilíbrio econômico-financeiro consórcio CLE Arena Pantanal. PA
Nº 360/2016.
Denúncia também protocolizada no
TCE sobre fraude em licitação. PA N°136/2017.
Reequilíbrio financeiro das medições
- consórcio CLE Arena Pantanal. PA
Nº 573/2016.
Apresentação de Relatório de
acompanhamento da execução dos
TERMOS DE AJUSTE DE GESTÃO
– TAG. RA Nº 14/2016.
CONTRATO Nº 034/2014/SECOPA
– PROCESSO DE
PAGAMENTO/MEDIÇÃO Nº
528122/2014. RT Nº 403/2016.
Análise da 11ª Medição da Obra,
relacionado ao Contrato
nº050/2013/SECOPA. PA Nº
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10

SEDUC

11

SEDUC

12

SEMA

13

SINFRA

14

SINFRA

15

SINFRA

16

SINFRA

17

SINFRA

18

SINFRA

19

SINFRA

20

SINFRA

21

SINFRA

RÊMORA

986/2016.
Edital de Licitação – Concorrência
Pública nº003/2015/SEDUC. PA Nº
34/2016.
ANÁLISE 16 LICITAÇÕES SEDUC.
RA Nº 54/2016.
Análise dos processos referentes ao
projeto técnico de engenharia para
obra de construção. RT Nº
380/2016.
CONTRATO Nº 332/2014/00/00 –
SETPU. RT Nº 149/2016.
Regularização de obrigações de
pagamentos. PA Nº 191/2016.
Contratação de empresas
especializadas - obras na malha
rodoviária do Estado de Mato
Grosso. RA Nº 41/2016.
Analisar o procedimento de
contratação de empresa para a
manutenção de rodovias na SINFRA.
PA N°149/2017.
CONTRATO Nº 172/2014/00/00 –
SETPU – PROCESSO DE
PAGAMENTO/MEDIÇÃO Nº
609745/2014. RT Nº 241/2016.
CONTRATO Nº 049/2014/00/00 –
SETPU – PROCESSODE
PAGAMENTO/MEDIÇÃO Nº
657367/2014. RT Nº 236/2016.
CONTRATO Nº 377/2013/00/00 –
SETPU. RT Nº 210/2016.
CONTRATO Nº 220/2014/00/00 –
SETPU. RT Nº 231/2016.
CONTRATO Nº 302/2013/00/00 –
SETPU. RT Nº 208/2016.
CONTRATO Nº 304/2013/00/00 –
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22

SINFRA

23

SINFRA

24

SINFRA

25

SINFRA

26

SINFRA

27

SINFRA

28

SINFRA

29

SINFRA

30

SINFRA

31

SINFRA

32

SINFRA

33

SINFRA

34

SINFRA

35

SINFRA

SETPU. RT Nº 209/2016.
Análise do Contrato Nº 49/2013. RT
Nº 228/2016.
CONTRATO nº386/2014/SETPU. RT
Nº 248/2016.
CONTRATO Nº 327/2014/00/00 –
SETPU – PROCESSO DE
PAGAMENTO/MEDIÇÃO Nº
323884/2014. RT Nº 244/2016.
Análise do Contrato Nº 288/2012. RT
Nº 229/2016. RT Nº 229/2016.
Análise do Contrato Nº 99/2010. RT
Nº 213/2016.
CONTRATO Nº 403/2014/00/00 –
SETPU – PROCESSO DE
PAGAMENTO/MEDIÇÃO Nº
692576/2014. RT Nº 272/2016.
Análise do Contrato Nº 389/2014. RT
Nº 245/2016.
CONTRATO Nº168/2014/00/00 –
SETPU – PROCESSO DE
PAGAMENTO/MEDIÇÃO Nº
673997/2014. RT Nº 238/2016.
Análise dos processos de
pagamento do CONTRATO Nº
031/2011/SETPU. RT Nº 304/2016.
CONTRATO Nº 112/2012/00/00 –
SETPU. RT Nº 308/2016.
CONTRATO Nº 032/2011/00/00 –
SETPU. RT Nº 306/2016.
IC nº294/2014/SETPU – Contratação
de empresa especializada. RT Nº
326/2016.
CONTRATO Nº 234/2014/00/00 –
SETPU – PROCESSO DE
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36

SINFRA

37

SINFRA

38

SINFRA

39

SINFRA

40

TODAS UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

41

TODAS UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

PAGAMENTO/MEDIÇÃO Nº
418025/2014, Nº 625735/2014, Nº
678382/2014. RT Nº 327/2016.
CONTRATO nº 298/2009. RT Nº
365/2016
CONTRATO Nº116/2014/SETPU.
RT Nº 387/2016.
CONTRATO Nº 234/2013/SETPU.
RT Nº 388/2016.
Análise da Concorrência Pública
37/2014. RT Nº 390/2016.
Orientação técnica geral. OT Nº
02/2016.
Projetos de Engenharia – Critérios
Mínimos de Aceitabilidade. OT Nº
05/2016.

Fonte: Informações encaminhadas pela Superintendencia de Auditoria de Obras em 21/03/2017.

8.4 - AUDITORIA PROGRAMADA
No exercício de 2016, a Controladoria Geral do Estado procurou realizar mais
intensamente trabalhos de cunho preventivo e orientativo, não desviando a atenção de
assuntos pertinentes e relevantes do atual cenário do estado.
Prova da busca da atuação mais concomitante/preventiva foram as alterações na
estrutura da CGE ocorridas no ano de 2016. Em março, foi adicionada à Secretaria
Adjunta de Ouvidoria Geral, as funções relacionas aos sistemas de inteligência da CGE,
visando reforçar a atuação da Ouvidoria como instrumento de gestão pela melhoria dos
serviços públicos e potencializar a produção de informações gerenciais a partir das
manifestações do cidadão sobre a aplicação dos recursos públicos agregadas aos
bancos de dados do Estado de Mato Grosso.
Consonante a atuação com foco em prevenção, a reestruturação realizada em
setembro/2016 consistiu no desmembramento da Secretaria Adjunta de Auditoria e
Controle em Secretaria Adjunta de Auditoria e Secretaria Adjunta de Controle
Preventivo.
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Com a segregação da macrofunção controle da auditoria, buscou-se uma melhor
organização da atuação da Controladoria, permitindo ampliação da equipe com foco
exclusivo nas atividades de aperfeiçoamento dos controles internos, baseado na gestão
de riscos.
A Superintendência de Auditoria Programada, que se encontra sob o comando do
Auditor do Estado Sérgio Antonio Ferreira Paschoal, desenvolveu em 2016 os seguintes
trabalhos de Auditoria Programada.
Os principais trabalhos realizados, ou que estão em andamento, até o momento em
2016, são:
1. Processos de pagamento de medições de contratos da SINFRA, referente a
exercícios anteriores a 2015;
2. Auditorias no contrato do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, afim de apurar as
irregularidades do maior contrato celebrado para a realização da Copa do
Mundo de 2014, bem como subsidiar o Governo no Estado no enfrentamento
administrativo e judicial visando a tomada de providências sobre a situação
do contrato e da retomada das obras;
3. Auditoria nos contratos de reforma e manutenção das unidades escolares,
envolvidas na operação Rêmora;
4. Auditoria sobre os bloqueios judiciais na Secretaria de Saúde;
5. Acompanhamento do andamento das obras da COPA objetos do Termo de
Ajuste de Gestão com o Tribunal de Contas do Estado;
6. Participação em auditoria operacional do Tribunal de Contas da União
referente avaliação dos controles internos a nível de atividade na SINFRA;
7. Auditoria de regularidade das despesas com pessoal e na folha de
pagamento, mediante análise da folha de pagamentos do Poder Executivo
Estadual, e das rubricas de vantagens utilizadas no sistema SEAP, sob o
aspecto da legislação infra legal existente, o fluxo dos procedimentos para
sua confecção, levantamento da sua composição e evolução, bem como a
identificação de inconsistências, com vistas a gerar diagnóstico para melhorar
a gestão e gerar economia com a identificação de despesas irregulares;
8. Auditoria nas Licenças Médicas concedias pelo Poder Executivo, com o
objetivo de verificar a conformidade dos fluxos dos processos de concessão,
levantar os órgãos e as enfermidades de maiores ocorrências, avaliar a
estrutura da Perícia Oficial do Estado, dentre outros diagnósticos.
9. Monitoramento com Pareceres e Recomendações Técnicas referente ao
retorno do Poder Executivo ao limite de despesa com pessoal da LRF;
10.
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10. Auditoria em andamento nos processos de despesas dos hospitais que foram
objetos de contratos de gestão com as Organizações Sociais de Saúde - OSS
e sofreram processo de intervenção e ocupação: Hospital Metropolitano de
Várzea Grande, Hospital Regional de Cáceres, Hospital Regional de Alta
Floresta e Hospital Regional de Sorriso;
11. Auditoria operacional na SEDUC referente aos repasses de recursos para a
manutenção da estrutura física das escolas estaduais, consistindo na
avaliação da eficiência e eficácia dos gastos com manutenção da estrutura
física das escolas estaduais realizados pela Seduc nos exercícios de 2015 e
2016, identificando as formas de repasse de recursos para manutenção da
estrutura das unidades escolares, constatar os principais problemas na fase
de execução e prestação de contas e apontar soluções.

8.5 - MACROFUNÇÃO CONTROLE
A atividade de Controle Preventivo, no âmbito do Poder Executivo Estadual, incluindo as
Administrações Diretas e Indiretas, é competência privativa da CGE/MT.
Tal que a CGE/MT no desempenho da suas funções institucionais, decorrentes da Lei
Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014, no que consistem as atividades de
controle preventivo, entre outras no âmbito da administração pública, atua como forma
de garantir a regular aplicação dos recursos públicos e contribuir para melhoria do
Sistema de Controle Interno. O que se espera ocorra por meio do aperfeiçoamento do
Sistema.
Tanto que, a CGE, no exercício de 2016, passou por alterações em sua estrutura de
modo a buscar o melhor de seu desempenho dos Controles Internos..
Nesse contexto a Adjunta de Controle Preventivo que está sob o comando do Auditor do
Estado, Jose Alves Pereira Filho, apresentou o projeto elaborado pela Controladoria
Geral do Estado de Mato Grosso acerca da avaliação dos controles internos do Poder
Executivo estadual (processo nº 199850/2016), em resposta ao Parecer Prévio nº 1/2016
das Contas do Governador de 2015, no qual o TCE-MT recomendou à CGE-MT a
adoção de providências no sentido de fortalecer as Unidades Setoriais de Controle
Interno – UNISECI, por meio de reforço da coordenação técnica da Controladoria Geral
do Estado.
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Esse projeto prevê que o TCE/MT, por meio de Resolução Normativa, estabeleça as
diretrizes para a emissão de relatórios de avaliação dos controles internos do Poder
Executivo Estadual, pela Controladoria Geral do Estado, em substituição aos Pareceres
Técnicos Conclusivos sobre as Contas Anuais de Gestão dos órgãos e entidades do
Poder Executivo do Estado de Mato Grosso que foram suspensos em 2016, conforme a
Decisão Administrativa Nº 13/2016 – TP daquela Egrégia Corte de Contas.
Assim, atuando com essa nova estrutura a CGE/MT apresenta nos itens seguintes o
desempenho da macrofunção Controle Preventivo conforme as informações de cada
Superintendência de Controle quanto ao desempenho de cada subsistema vinculado.
A saber:
8.6 - DESEMPENHO DO CONTROLE PREVENTIVO
O desempenho da CGE/MT relativo ao Controle Preventivo pode ser medido por meio
da produção de cada Superintendência vinculada à essa Adjunta.
Oportunamente, iniciando a descrição pela Superintendência de Controle em Gestão
Fiscal e Patrimonial - SCGFP que laborou no período de 2016, de acordo com as
informações fornecidas pela sua responsável.
Como se segue:
8.7 - A SCGFP
A Superintendência de Controle em Gestão Fiscal e Patrimonial - SCGFP , informa
que em 2016, conforme as informações da superintendente responsável, a Auditora do
Estado, Grazielle de Azevedo Fernandes Franco, que atuou nos seguintes produtos,
processos ou procedimentos:
Principais trabalhos nos Subsistemas de Contabilidade, Financeiro, Orçamento,
Planejamento e Patrimônio.
Com a missão de avaliar e promover o desenvolvimento dos controles dos subsistemas
de Planejamento, Orçamento, Financeiro, Contabilidade e Patrimônio, realizamos
diversos trabalhos no exercício de 2016, conforme a seguir:
Conferência dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal –
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão
Fiscal, em que foram recomendadas diversas correções para
fidedignidade dos dados publicados;
Emissão de pareceres de superávit financeiro para abertura de crédito
adicional;
Análise dos processos de Tomada de Contas Especial de ausência de
recolhimento ao FUNPREV, recolhimento em atraso de Contribuição
Patronal, Bens Patrimoniais em cessão, Diárias e Adiantamentos,
visando à devida instrução, apurar os fatos, a identificação dos
responsáveis e quantificação do dano nos processos de devolução ao
erário;
Análise da Possibilidade de devolução das cauções aos sócios das
empresas inativas ou legalmente encerradas, pois não existem mais
contas bancarias vinculadas aos respectivos CNPJ´s;
Análise quanto aos registros contábeis de regularização dos
orçamentos de despesas dos órgãos e entidades do Poder Executivo
face as retenções de receitas realizadas conforme determinado pelo
artigo 1º, §4º da Lei Complementar Estadual nº 360/2009;
Consulta técnica acerca de Regularização dos processos de
pagamentos realizados aos prestadores de serviços que atendem ao
programa de doença renal sem emissão de nota fiscal;
Consulta técnica acerca do não repasse de 5% (cinco por cento) das
multas arrecadadas pelo DETRAN/MT ao Fundo Nacional de segurança
e Educação – FUNSET, ocorrido entre novembro/2010 e janeiro/2013,
dos quais o DENATRAN/FUNSET cobra os encargos pecuniários
incidentes;
Orientação Técnica quanto aos pagamentos dos facilitadores do
magistério interno nos termos da Lei Estadual nº 8.151/2004;
Emissão de parecer referente aos problemas apontados pela
SEFAZ/MT com as regularizações das NEX fatos 41 e 42;
Classificação contábil das receitas originárias do FETHAB, Lei Estadual
nº 7.263/2000, artigo 14M, e das receitas originárias dos Depósitos
Judiciais, nos termos da Lei Complementar 151/2015;
Relatório de Auditoria referente ao procedimento de Diárias, originário
do Ministério Público Estadual – MPE;
Auditoria nos pagamentos relativos aos serviços de armazenamento e
transporte de medicamentos na casa dos pacientes;
Análise quanto a abertura de contas bancárias Especiais no FIPLAN
para execução dos Empreendimentos Habitacionais: Residencial
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Guterres I e Residencial Altos Passa Três - Programa Minha Casa
Minha Vida;
Auditoria em Contas Hospitalares requisitadas pela comarca de
Cáceres e pelo Ministério Público Estadual;
Auditoria em Judicialização da Saúde – Geral e Cumprimento do
Provimento 002/2015 – TJMT;
Parecer acerca da legalidade de pagamento de diárias aos
Investigadores daPolícia Judiciária Civil, lotados nos Municípios de Alta
Floresta, Juína e Confresa;
Orientação quanto a disponibilização de Recursos em Regime de
Adiantamento – Prestação de Contas – Gastos em moeda estrangeira –
Variação Cambial.Caravana integração Brasil – Bolívia – Peru – Chile;
Relatório de Diagnósticos dos Planos de Providências 2015 / 2016 dos
subsistemas de patrimônio, contábil, financeiro, orçamento e
planejamento;
Análise dos processos de Doações de Bens Móveis – Entes da
Administração Pública - Entidades Privadas sem fins lucrativos –
utilidade pública – prestação de serviços de caráter social;
Orientação das Despesas pagas a título de Indenizações –
Conceituação inadequada para Despesas sem Contrato Administrativo
– Ausência de Procedimento Licitatório – Ausência de Prévio Empenho
– Apuração de Responsabilidades;
Relatório de Auditoria com resultados de análise de riscos de auditoria
com base em produtos de auditorias anteriores, avaliações do controle
interno, reuniões técnicas e levantamentos nos subsistemas de
patrimônio, contábil, financeiro, orçamento e planejamento;
Orientação Técnica para promover a melhoria do Controle Interno e nos
procedimentos de encerramento do Exercício nossubsistemas de
patrimônio, contábil, financeiro, orçamento e planejamento;
Relatório de auditoria afim de atender ao solicitado pela Delegacia
Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração;
Análise de Diárias - pagamento de diárias a servidores que se
deslocaram para trabalhar em balanças para pesagem de veículos no
município de Primavera do Leste;
Elaboração de Relatório Gerencial que apresenta organização e análise
dos dados e informações da avaliação anual de controle interno
realizada pelas equipes de auditores da Controladoria Geral do Estado
(CGE), sobre os subsistemas de Orçamento, Contábil, Financeiro e
Patrimônio;
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Análise dos procedimentos em Patrimônio no tocante ao tombamento
de bens adquiridos;
Parecer quanto a implementação de medidas direcionadas para a
correção de falhas e melhorias dos processos de solicitação de
adiantamento;
Relatório de Auditoria da desnecessidade de vinculação de 1,5% da
Receita Corrente Líquida para pagamento dos precatórios a partir do
ano de 2016;
Estudo realizado sobre a possiblidade de emissão de certidões de
crédito, prescrição destes títulos e validade do Decreto nº 766/2011;
Recomendação Técnica quanto aoenquadramento dos órgãos do
Estado de Mato Grosso na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas -CNAE;
Consulta técnica acerca da legalidade de pagamento através de faturas
em processo de pagamento de despesas com passagens aéreas e
terrestres;
Análise acerca da devolução ao Fundo Previdenciário do Estado de
Mato Grosso - FUNPREV dos recursos decorrentes do ressarcimento
de valores pagos após o óbito de servidores aposentados ou
pensionistas;
Orientação a respeito da exigência de comprovação de regularidade
fiscal ou trabalhista no pagamento a contratados no âmbito do Poder
Executivo Estadual
Análise de pendência de repasse financeiro – Destaque a Repassar –
exercício 2013;
Consulta técnica acerca da inconsistência Patrimonial quanto aos bens
advindos da extinta SECOPA;
Orientação acerca da incidência de pagamentos com multas e juros no
âmbito do Poder Executivo Estadual;
Recomendação Técnica referente a Integração do Sistema de Gestão
de Viagens – GV ao Sistema Estadual de Administração de Pessoas SEAP e ao Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e
Finanças – FIPLAN;
Esclarecimentos sobre compra direta em regime de adiantamento,
aconcessão, teto financeiro e a prestação de contas;
Análise referente ao pagamento e procedimentos para reconhecimento
patrimonial de aquisição de armas destinadas ao Batalhão de
Operações PoliciaisEspeciais de Estado de Mato Grosso;
Parecer sobre procedimentos contábeis de registro e classificação
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orçamentária de operações de empréstimos.
Avaliação de rubricas do SEAP com caracterização de natureza jurídica
indenizatória;
Análise dos sistemas financeiro e contábil do Poder Executivo do
Estado de Mato Grosso que orientou os órgãos quanto à correção de
inconsistências nos demonstrativos do FIPLAN, prestações de Contas
Anual e Mensal dentro do prazo, regularização tempestivamente das
pendências identificadas na conciliações bancárias, acompanhamento
do comportamento da receita e despesa (financeira) no exercício de
2016, execução orçamentária das despesas prévias e tempestivas,
conformidade nos processos de pagamentos, controle periódico dos
usuários no FIPLAN e elaboração e implementação dos planos de
providências;
Análise dos sistemas Patrimoniais do Poder Executivo do Estado de
Mato Grosso que orientou os órgãos quanto à correção de
diferençasapresentadas entre os registros no Sistema FIPLAN e no
SIGPAT, manutenção, a atualização e a alimentação da base de dados
do SIGPAT, melhorias nas condições de armazenamento dos bens de
consumo, registros mensais de depreciações, amortizações e
exaustões no FIPLAN e SIGPAT, regularização e normatização de
procedimentos do setor de patrimônio, termos de responsabilidade
atualizados, registros e atualizações dos termos de cessão de uso e
comodatos e elaboração e implementação dos planos de providências;
Análise dos sistemas Orçamentário do Poder Executivo do Estado de
Mato Grosso que orientou os órgãos quanto ao acompanhamento da
execução das ações governamentais dos programas considerados
prioritários pelo governo, aprimorar e manter o planejamento, evitando o
excesso de remanejamento interno do orçamento, suplementação
orçamentária exorbitante bem como a supressão orçamentária
acentuada dos projetos/atividade, empenho global para as despesas
contratuais, elaboração e implementação dos planos de providências;
Análise das Prestações de Contas anuais de todos os órgãos do Poder
Executivo, com emissão de Parecer;
Reuniões com as Unidades Orçamentárias com o objetivo de dirimir
dúvidas em relação aos subsistemas sob acompanhamento da
Superintendência de Controle em Gestão Fiscal e Patrimonial.
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8.8 - A SCGPP
A Superintendência de Controle de Gestão de Pessoas e Previdência - SCGPP, no ano
de 2016, de acordo com as informações fornecidas pelo seu responsável, o Auditor do
Estado, Gilmar Souza da Silva, atuou nos seguintes produtos, processos ou
procedimentos:
Segue o quantitativo de produtos analisados em 2016, a saber:
Descrição do Produto
Quantidade
Parecer Previdenciário e Edital Unemat
Recomendações Técnicas
Parecer de Admissão de Pessoal
Relatórios de Auditoria

704
206
64
5

Fonte: Informações disponibilizadas pela SCGPP em 23/03/2017.

Quantidade de diligencias encontradas nos processos previdenciários da MTPREV
diminuíram potencialmente, caindo para 4,68% no segundo quadrimestre de 2016 e
4,44% no terceiro quadrimestre de 2016 sendo que em 2015 a média dos 3
quadrimestres foi de emissão de diligências em 9,22% dos processos.
8.9 - A SCCT
A Superintendência de Controle em Contratações e Transferências - SCCT, no período
sob análise, de acordo com as informações fornecidas pelo seu responsável, Auditor do
Estado, Fernando Souza Vieira, atuou nos seguintes produtos, processos ou
procedimentos:
A SCCT informa de forma sintética, a relação dos trabalhos desenvolvidos pela
Superintendência no ano de 2016.
Descrição da Atividade
Relatórios de Auditoria
Respostas no Canal “Pergunte à CGE”
Orientações Técnicas
Reuniões de Consultas
Recomendações Técnicas
Pareces de Auditoria

Quantidade
15
108
05
22
11
92
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Horas de cursos (Tomada de Contas Especial e Fiscalização de
Contratos) dados em 32 unidades gestoras;
Auxílio à formatação da nova metodologia do RAASCI;
Fim do estoque de demandas externas (pareceres, orientações,
recomendações etc.);
Versão beta do site da superintendência finalizado

140

Fonte: Informações da Superintendência de Controle em Contratos e Transferências em 22/03/2017.

Dentre os mais relevantes, selecionamentos os seguintes:
Objeto

Produto

Unidade

Fase preliminar (pré-auditoria) de Auditoria Relatório de
Operacional realizada na Seduc sobre o(s) Auditoria
SEDUC
Programa(s) Infraestrutura das Escolas.
0015/2016
Investigação e análise de todos os produtos,
legislações, sistemas, órgãos concedentes e
convenentes e montantes anuais a serem
Relatório de
objeto de controle e auditoria da
Todas as
Auditoria
superintendência de Transferências,
unidades
0016/2016
Convênios e Planejamento, em cumprimento
às atividades estratégicas do Plano de
Auditoria 2016-2017.
Avaliar a eficiência e a eficácia das medidas Relatório de
Escopo do Trabalho 1 - definidas no
Auditoria
projeto/atividade denominado “Adequação e 0042/2016 (obras
manutenção da Infraestrutura da Educação” em escolas)
no que se refere a despesas para realização
de pequenos reparos das unidades
Relatório de
escolares, bem como o Projeto/Atividade nº Auditoria
2222 que se refere a manutenção da
0059/2016
estrutura física custeada com recursos
(manutenção
repassados aos CDCE’s para exercer a
predial)
SEDUC
Gestão das Unidades Escolares e as
Assessorias Pedagógicas para o exercício de Recomendação
2016. E ainda, comparar a forma de
Técnica 0355/2016
execução, e a despesa dispendida no
(fiscalização)
exercício de 2015 referente aos
projetos/atividades 4111; 4119 e 4371 que
Recomendação
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tiveram a mesma finalidade, em cumprimento Técnica 0235/2016
às atividades estratégicas do Plano de
(serviços
Auditoria 2016-2017.
emergenciais).
Fase preliminar (pré-auditoria) de Auditoria
Operacional a ser realizada na SES
sobre repasse de recursos financeiros para
custeio da Referencia da Média e Alta
Complexidade no Hospital São Benedito
localizado no Município de Cuiabá situado na
Região de Saúde Baixada Cuiabana do
Estado do Mato Grosso.
Esta fase prévia consiste no levantamento,
através de pesquisa em sistemas, leis
orçamentárias e entrevistas com servidores
da SES, do hospital São Benedito e da
Prefeitura de Cuiabá dos programas,
projetos, ações, tarefas, fontes de recurso,
valores, legislação abrangente, atores,
setores e prazos relacionados ao tema.

Relatório de
Pré-Auditoria
0001/2016

SES

Estas informações darão embasamento para
a definição do escopo da auditoria,
culminando, por fim, no relatório final, em
cumprimento às atividades estratégicas do
Plano de Auditoria 2016-2017.
Fonte: Informações da Superintendência de Controle em Contratos e Transferências em 22/03/2017.

8.10 - A SDC
A Superintendência de desenvolvimento dos Subsistemas de Controle - SDC foi
instituída, por meio do Decreto nº 11, de 14 de janeiro de 2011, que: “Dispõe sobre a
estrutura organizacional da Auditoria Geral do Estado - AGE, a redistribuição de
cargos em comissão e funções de confiança."
Boa parte das atividades de Controle Preventivo da CGE está a cargo SDC que, entre as
suas atribuições, está a de ser o elo de integração técnica entre a CGE e as UNISECIs.
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MISSÃO: A SDC tem por missão contribuir para o aperfeiçoamento do Sistema de
Controle Interno. Tal que para cumprir essa missão a SDC deverá realizar todas as
atividades elencadas no Art. 28, incisos de I a XVIII, do Decreto 396/2016 - Regimento
Interno da Controladoria Geral do Estado.
Assim, considerando as suas competências a SDC realizou, no exercício de 2016, de
acordo com as informações fornecidas pelo seu responsável, o Auditor do Estado,
Norton Glay Sales Santos, conforme as atribuições delimitadas pelo RI da CGE/MT,
Art.28, acima referido. Consoante às suas competências atuou nos seguintes produtos,
processos ou procedimentos.
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS UNISECIs:
A CGE na qualidade de Unidade Superior de Controle Interno do Poder Executivo, é a
responsável pela Coordenação do Sistema de Controle Interno no âmbito deste Poder e
instituiu a SDC para atuar junto às UNISECIs e para, especialmente, entre outras,
desenvolver as atividades de coordenação e supervisão junto às Setoriais de Controle
Interno como forma de fortalecer o Sistema de Controle Interno.
Portanto para cumprir o planejamento da CGE a SDC dando continuidade à sua missão
programou para 2016 realizar visitas técnicas aos órgãos como forma de supervisionar,
coordenar, orientar, apoiar as UNISECIs no desempenho de suas atribuições.
De forma que foram realizadas 46 (quarenta e seis) visitas técnicas divididas entre as
UNISECIs e aos Gestores das mesmas Unidades Orçamentárias de lotação de cada
Setorial.

DAS VISITAS TÉCNICAS
Com o objetivo de atender à determinação do Tribunal de Contas – TCE/MT, Parecer
Prévio TCE nº 01/2016, para que a CGE:
“adote providências no sentido de fortalecer as Unidades Setoriais de Controle
Interno – UNISECI, por meio de reforço da coordenação técnica da Controladoria
Geral do Estado (CGE/MT), de maneira a assegurar a plenitude dos reflexos
positivos do controle interno eficiente, sobretudo em relação ao aspecto
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preventivo de erros e danos, sugerindo-se a nomeação de auditores do estado
para atuarem como líderes das referidas unidades (item 2.14) do Parecer Prévio
do TCE nº 01/2016.”

A CGE diante daquela determinação do TCE/MT designou para que a equipe SDC
elaborasse Plano de Providências, o que foi feito com apoio da UNISECI da CGE.
Na sequencia dando cumprimento às ações propostas naquele PPCI em Implementação
planejou e realizou 46 (quarenta e seis) visitas técnicas às Unidades Orçamentárias de
lotação das UNISECIs com o objetivo de favorecer o desenvolvimento das competências
daquelas Setoriais.
Atualmente, há 36 (trinta e seis) Unidades Setoriais de Controle Interno, instituídas no
âmbito do Poder Executivo estadual, com 76 (setenta e seis) servidores lotados.
As visitas técnicas foram realizadas a todas as UNISECIs. Na ocasião foi realizada
reuniões com os servidores da Setorial e na sequencia com o gestor máximo da Unidade
Orçamentária e com sua equipe técnica.
As visitas técnicas ocorreram no período de abril a outubro de 2016; e, tiveram como
pauta as atribuições e competências das UNISECIs. Ao todo foram 46 (quarenta e seis)
visitas técnicas realizadas, com 166 (cento e sessenta e seis) participantes dentre
secretários das pastas, secretários adjuntos, superintendentes, diretores, assessores,
além de membros das Unidades Sistêmicas e os servidores das UNISECIs.
O objetivo principal desse trabalho foi conscientizar os gestores do órgão sobre a
importância do trabalho desenvolvido nas UNICESIs como também intensificar à
coordenação técnica junto às Setoriais bem como orientá-las na condução de suas
competências.
Ressalta-se que a coordenação técnica das UNISECIs é uma atribuição desenvolvida
pela equipe da Superintendência de Desenvolvimento do Controle Interno –
SDC/CGE/MT.
Esta ação desenvolvida pela Superintendência SDC como já dito acima teve por objetiva
fortalecer a interação com as Setoriais, promover a aproximação entre a UNISECI e o
Gestor máximo da UO. Também há que destacar a importância das UNISECI(S) junto ao
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gestor do órgão assim como verificar a sua estrutura e seus mecanismos de
funcionamento e atuação. Também há o caráter preventivo e orientativo e a busca
insumos para subsidiar os trabalhos da avaliação anual dos controles internos.
Ainda como forma de intensificar a iteração e orientação aos servidores das Setoriais a
SDC planejou e executou capacitação destinada aos servidores das UNISECIs em
parceria com a Escola de Governo do Executivo.
A seguir relato sobre a capacitação:
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNISECIs
Considerando que a Lei Complementar nº 198/2004 determina que o órgão Superior de
Controle Interno Certifique os servidores das UNISECIs quanto as suas competências.
Nesse sentido a CGE, por meio da SDC, realiza anualmente capacitação destinada aos
servidores das UNISECIs.
Em 2016 a CGE estabeleceu parceria com a Escola de Governo com vistas a fornecer o
necessário certificado aos servidores de UNISECIs que participassem da capacitação.
Considerando que atualmente há em torno de 36 (trinta e seis) Unidades Setoriais de
Controle Interno, instituída no âmbito do Poder Executivodo Estado.
Considerando também que as atuais lotações de servidores das UNISECIs ultrapassam
76 (setenta e seis) servidores, que pertencem as mais diversas áreas de formações e
experiências e que estão atuando nas Setoriais de Controle Interno torna-se,
obviamente, imperativo a capacitação constante desses servidores.
Diante dessas considerações a SDC organizou plano de capacitação em duas turmas: a
1ª ocorreu no período de 20 a 21/06/2016, quando foram realizadas 35 (trinta e cinco)
inscrições, entretanto, efetivamente participaram do curso o total de 24 (vinte e quatro)
servidores, representando 68,57%.
Já para a 2ª turma de 27 a 29/06/2016, foram realizadas 36 (trinta e seis) inscrições e
participação efetiva do total de 35 (trinta e cinco) servidores, ou seja, 97,22%.
Portanto, do total de 76 (setenta e seis) servidores lotados nas UNISECIs, foram
realizadas o total de 61 (sessenta e uma) inscrições, e foram capacitados e certificados
59 (cinquenta e nove) servidores, que representa 77,63% do contingente de servidores
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das UNISECIs do Executivo.
Além da capacitação para todos os servidores das Setoriais, em setembro 2016, a
CGE/SDC capacitou em curso de 8 (oito) horas de modo a dar condições para os
Gestores de UNISECI elaborarem o seu Plano Anual de Acompanhamento dos
Controles Internos - PAACI para execução em 2017.
Em consecutivo às visitas técnicas e as capacitações realizadas a CGE/SDC
diagnosticou a necessidade de desenvolver mecanismos que desse suporte para o
desenvolvimento das atribuições das UNISECIs, especialmente aquelas relacionadas ao
fluxo: verificar a conformidade dos procedimentos.
Sobre esse aspecto relato a providência da CGE/SDC que planejou, desenvolveu e
capacitou os servidores usuários do Sistema de Gestão de Checklist como forma de
atender a demanda das UNISECIs relacionado ao cumprimento do fluxo: verificar a
conformidade dos procedimentos relativos aos processos dos sistemas de Planejamento
e Orçamento, Financeiro, Contábil, Patrimônio e Serviços, Aquisições, Gestão de
Pessoas e outros realizados pelos órgãos ou entidades vinculadas.
A saber:
SISTEMA DE GESTÃO DE CHECKLIST
De acordo com um dos resultados apurados na capacitação realizada pela CGE/SDC,
no primeiro semestre de 2016, que consistiu em apresentar um diagnóstico da atuação
das UNISECIs e a sua coordenação pelo órgão - CGE - que tem a missão institucional e
constitucional, buscando contribuir para efetividade de suas ações e propor melhorias
para seu aperfeiçoamento, a equipe responsável pela capacitação recomendou à
Controladoria Geral do Estado a adoção da seguinte medida:
- Disponibilizar checklist dos diversos subsistemas, pelas Superintendências de
Auditoria e Controle, às Unidades Setoriais de Controle Interno para cumprimento
de atribuição legal de verificar a conformidade dos procedimentos relativos aos
processos dos sistemas de Planejamento e Orçamento, Financeiro, Contábil,
Patrimônio e Serviços, Aquisições, Gestão de Pessoas e outros, bem como
oferecer um retorno às UNISECIs sobre o resultado da aplicação dos mesmos.

Diante daquela recomendação, a SDC planejou e esta em desenvolvimento em conjunto
com o MTI (ex-CEPROMAT) e equipe de TI da CGE um aplicativo denominado "
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Sistema de Gestão de Checklist ”.
Essa providência veio em razão de que durante a capacitação foi identificado que a
maior carência dos servidores das Setoriais estava na aplicação de checklist de
verificação da conformidade – competência estabelecida pela LC nº 550/2014.
Tanto que por volta do mês de dezembro de 2016 o aplicativo "sistema de gestão de
checklist" foi disponibilizado para que as UNISECIs utilizassem de modo experimental.
Espera-se que até dezembro de 2017 o sistema esteja funcionando plenamente.
Além das atividades de supervisão, coordenação e capacitação das UNISECIs a SDC
também realiza trabalhos de auditoria, pré e pós-auditoria e avaliação e
acompanhamento de controle.
TRABALHOS DE AUDITORIA PRODUZIDOS PELA SDC 2016
Nessa ordem destaca-se que a SDC atuou nos seguintes trabalhos e emitiu produtos de
auditoria conforme os registros do SCI, aqui demonstrado no quadro abaixo:

TRABALHOS DE AUDITORIA PRODUZIDOS PELA SDC 2016
INTERESSADO

PRODUTO DE
AUDITORIA

Nº

ANO

UNEMAT

Recomendação
Técnica

41

2016

SEMA

Recomendação
Técnica

42

2016

ASSUNTOS
Recomendação técnica em face
da Avaliação Anual do Controle
Interno da UNISECI, que
culminou na emissão do Parecer
Técnico Conclusivo referente ao
exercício de 2015
Recomendação técnica em face
da Avaliação Anual do Controle
Interno da UNISECI, que
culminou na emissão do Parecer
Técnico Conclusivo referente ao
exercício de 2015
Recomendação técnica em face
da Avaliação Anual do Controle
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Recomendação
Técnica

43

2016

- Recomendação
Técnica

47

2016

SEDEC

Recomendação
Técnica

62

2016

SEDRAF - SEAF

Recomendação
Técnica

74

2016

MT
SAUDE
INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
À Recomendação
SAÚDE
DOS Técnica
SERVIDORES DO
ESTADO

88

2016

TRIBUNAL
CONTAS
ESTADO

2

2016

20

2016

SETAS

SECITEC
SECITECI

CGE

DE
Relatório
DO
Auditoria

de

Relatório
Auditoria

de

Relatório

de

Interno da UNISECI, que
culminou na emissão do Parecer
Técnico Conclusivo referente ao
exercício de 2015
Recomendação técnica em face
da Avaliação Anual do Controle
Interno da UNISECI, que
culminou na emissão do Parecer
Técnico Conclusivo referente ao
exercício de 2015
Recomendação técnica em face
da Avaliação Anual do Controle
Interno da UNISECI, que
culminou na emissão do Parecer
Técnico Conclusivo referente ao
exercício de 2015
Recomendação técnica em face
da Avaliação Anual do Controle
Interno da UNISECI, que
culminou na emissão do Parecer
Técnico Conclusivo referente ao
exercício de 2015
Recomendação técnica em face
da Avaliação Anual do Controle
Interno da UNISECI, que
culminou na emissão do Parecer
Técnico Conclusivo referente ao
exercício de 2015
Controle
Interno.
Ações
adotadas pelos órgãos e
entidades referente ao Relatório
de auditoria nº 91/2015
Controle Interno. Capacitação
dos Servidores das UNISECIS e
Aperfeiçoamento dos Serviços
realizados pelas Setoriais.
Capacitação realizada aos
servidores lotados nas Unidades
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CGE

Auditoria

36

2016

CGE

Relatório
Auditoria

de

49

2016

CGE

Relatório
Auditoria

de

180

2016

DETRAN

Recomendação
Técnica

330

2016

MT PREV

Recomendação
Técnica

328

2016

SEDUC

Recomendação
Técnica

329

2016

SEFAZ

Recomendação
Técnica

331

2016

Setoriais de Controle Interno no
Poder Executivo - Junho 2016.
Controle Interno - Capacitação
para as UNISECI(S) sobre o
Plano Anual Acompanhamento
dos Controles Internos - PAACI 2017
Parecer Técnico Conclusivo do
Controle Interno das Contas de
Governo de 2015
Plano de Providências de
Controle Interno - PPCI.
Auditoria realizada pelo Tribunal
de
Contas
do
Estado.
Irregularidades
apontadas
referente ao descumprimento da
LAI - Lei de Acesso à
Informação e demais normas.
Plano de Providências de
Controle Interno - PPCI.
Auditoria realizada pelo Tribunal
de
Contas
do
Estado.
Irregularidades
apontadas
referente ao descumprimento da
LAI - Lei de Acesso à
Informação e demais normas.
Plano de Providências de
Controle Interno - PPCI.
Auditoria
realizada
pelo
TCE/MT.
Irregularidades
apontadas
referente
ao
descumprimento da LAI e
demais Normas.
Plano de Providências de
Controle Interno - PPCI.
Auditoria realizada pelo Tribunal
de
Contas
do
Estado.
Irregularidades
apontadas
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SES

Recomendação
Técnica

334

2016

SESP

Recomendação
Técnica

333

2016

SEJUDH

Recomendação
Técnica

332

2016

TODAS
AS
Orientação
UNIDADES
Técnica
ORÇAMENTÁRIAS

16

2016

Orientação
Técnica

17

2016

DETRAN

referente ao descumprimento da
LAI - Lei de Acesso à
Informação e demais normas.
Plano de Providências de
Controle Interno - PPCI.
Auditoria realizada pelo Tribunal
de
Contas
do
Estado.
Irregularidades
apontadas
referente ao descumprimento da
LAI - Lei de Acesso à
Informação e demais normas.
Plano de Providências de
Controle Interno - PPCI.
Auditoria realizada pelo Tribunal
de
Contas
do
Estado.
Irregularidades
apontadas
referente ao descumprimento da
LAI - Lei de Acesso à
Informação e demais normas.
Plano de Providências de
Controle Interno - PPCI.
Auditoria
realizada
pelo
TCE/MT.
Irregularidades
apontadas
referente
ao
descumprimento da LAI - Lei de
Acesso à Informação e demais
normas.
Cumprimento da Lei de Acesso
à Informação e demais normas
relativas
à
Transparência
Pública.
Controle Interno: Orientação
técnica com objetivo de dirimir
dúvidas quanto às providências
a serem tomadas no âmbito do
DETRAN para saneamento de
impropriedades detectadas no
Subsistema Financeiro.
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Parecer
CEPROMAT - MTI
Auditoria

de

943

2016

Orientação quanto à criação de
cargo de controlador interno
para
UNISECI
conforme
determinação do Tribunal de
Contas do Estado.

Fonte: SCI e controles da SDC em 22/03/2017

Inclui ainda nas atribuições da SDC prestar suporte as atividades de: auditoria, controle
preventivo, ouvidoria e corregedoria na CGE.
Sobre essa competência de SUPORTE a SDC apresenta o seguinte:
CONTROLE DE PRAZOS E DOCUMENTOS
A SDC é o setor da CGE que se responsabiliza pelo Controle e Prazo de Documentos.
Nessa atividade digitaliza documentos, monitora a elaboração de planos de
providências, acompanha e avalia os planos de providencias elaborados pelos
responsáveis. Acompanha os planos de providências em implementação dos órgãos e
cobra a comprovação das ações no vencimento desses prazos.
Também nessa função controlar os documentos do arquivo corrente, a SDC analisa os
Relatórios de Atividades produzidos pelas UNISECIs e lhes dá retorno quanto ao
conteúdo e sua correção, entre outras atividades de controle.
ATENDIMENTO A DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO
A SDC sendo a responsável pelas atividades de controle de prazos e documentos é
também, geralmente, quem atende demandas dos órgãos de controle externo na busca
por documentos e informações.
Nessa competência a SDC atendeu a seguinte demanda por informações e documentos
formalizados pelos órgãos de controle externo: TCU, TCE, MPE, Delegacias e Rede de
Controle, entre outros:
DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO
Atendimento de Solicitações de Informações de entidades
externas (MPE, TCE, TCU, DELEGACIAS...)

QUANTIDADE
ATENDIDA
60
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Fonte: Controles da SDC em 22/03/2017

SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE AUDITORIA, CONTROLE, CORREGEDORIA E
OUVIDORIA
A SDC também é responsável pela atividade de prestar suporte ao desenvolvimento das
funções de auditoria, controle, corregedoria e ouvidoria, além do acompanhamento
concomitante às UNISECIs.
Logo, atendendo essa atividade a SDC apresenta o seguinte desempenho:

CONTROLE DE PRAZOS, DOCUMENTOS E ATENDIMENTOS
REALIZADOS

ANO 2016

Digitalização de trabalhos de auditoria para atendimento de
demandas externas

488

Arquivamento digital ( PDF) para consulta em lote.

1357

Arquivamento físico de trabalhos de auditoria (arquivo corrente) e
outros documentos - PPCI por exemplo.

2104

Planilha de Controle histórico e informações de trabalhos realizados

1

Cadastramento no SCI de trabalhos de auditoria para monitoramento
e PPCI.
Suporte as atividades da CGE: Atendimento de solicitações de
informações no ambiente interno . (Quantidade estimada no ano
considerando 2 servidores x 9 Setores da CGE x 200 dias de
trabalho).
Atendimentos presenciais para as UNISECIs - medido até outubro
de 2016.
Atendimento de Solicitações de Informações de entidades externas
(MPE, TCE, TCU, DELEGACIAS.)

437

5800

54
60

Fonte: Controles da SDC relativo as atividades do exercício de 2016.

APOIO DA SDC NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E FÓRUNS DE CONTROLE
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PREVENTIVO
Como parte da vertente de atuação preventiva e orientativa, a Controladoria Geral do
Estado (CGE-MT) realiza desde o ano de 2012 o Fórum de Fiscalização de Contratos e
Obras. A capacitação visa aprimorar os conhecimentos de servidores do Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso designados como fiscais de contratos para o
exercício da atividade.
Em 2015, 450 servidores foram capacitados. O treinamento teve como instrutores o
secretário-controlador geral do Estado, Ciro Rodolpho Gonçalves, e a superintendente
de Auditoria em Aquisições e Apoio Logístico (CGE), Leliane Ferreira Silva, os quais
explanaram sobre as atribuições e responsabilidades dos fiscais de contratos, entre
outros.
No segundo semestre de 2016, uma maratona de capacitações alcançou 1.000
servidores, distribuídos em 28 turmas. A instrutora foi a auditora Sônia Regina Lopes. A
CGE tem insistido neste tipo de ação para tornar os fiscais de contratos cientes de suas
responsabilidades e orientá-los acerca de como executar a tarefa.
Na etapa de 2016 a SDC e as UNISECIs aturam dando apoio no dia da realização do
fórum e contribuindo na formação das turmas e disponibilização de espaço para as
apresentações. Que na sua maioria foram diretamente nos órgãos de lotação dos
servidores participantes do evento.
Além do Fórum de Fiscalização de Contratos e Obras a SDC coordenou a realização de
capacitação para as UNISECIs referentes aos sistemas corporativos. Em 2016 foram
duas capacitações a primeira do FIPLAN pela SEFAZ e a segunda do SIGPAT
disponibilizado pela SEGES.
Outra importante atividade desenvolvida pela SDC é a gestão do Pergunte a CGE , a
seguir relatada:
PERGUNTE A CGE
A SDC também é responsável pela gestão do aplicativo "PERGUNTE A CGE" que é um
canal de consulta disponível no site da CGE para que os servidores públicos possam
encaminhar consultas que são respondidas pelos Auditores do Estado no prazo máximo
de 48 horas, nos termos da Portaria nº 4/2013.
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O Pergunte a CGE foi instituído pela AGE por meio da Portaria nº 4 de 10/09/2013, que
aprova a regulamentação e padronização do procedimento de orientação em resposta
as perguntas formalizadas no site da CGE, por servidores da administração pública
estadual e por demais interessados.
Trata-se de espaço reservado ao servidor público estadual para solicitação de
orientações e esclarecimentos sobre assuntos relacionados aos processos de gestão do
Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
Como acima explicado a gestão do Pergunte a CGE está a cargo da SDC. Todavia as
respostas aos usuários são realizadas por todos os Auditores de Estado de quaisquer
das macrofunções da CGE, que são direcionados pela SDC conforme os assuntos
postados pelos usuários.
No exercício de 2016 o Pergunte a CGE atendeu a 1346 (mil trezentos e quarenta e
seis) consultas.
Conforme o quadro abaixo:
Estatística Anual Pergunte a CGE
SUBSISTEMAS

Qtde
de
Perguntas

Financeiro e contábil
Aquisições e Contratos
Pessoal
Convênios e planejamento
Controle Interno
Obras e Serviços de
Engenharia
Tecnologia da Informação
Corregedoria e Ouvidoria
Outros
TOTAL em 01.01.2016 a
31.12.2016

460
318
218
73
50
188
5
28
6
1346

Fonte: Sistema Pergunte a CGE
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Das 1346 questões recebidas, 460 (quatrocentos e sessenta) são relacionadas aos
subsistemas: financeiro e contábil. Essas questões representam 34% (trinta e quatro por
cento) dos questionamentos recebidos e orientados pela Controladoria por meio do
canal: Pergunte a CGE.
A seguir demonstração gráfica do desempenho do Pergunte a CGE no período e
01/01/2016 a 31/12/2016, por subsistemas:

Fonte: Dados do quadro Estatística do Pergunte a CGE, acima.

MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PPCIs
Consta nas atribuições da SDC o acompanhamento e monitoramento da elaboração dos
Planos de Providências de responsabilidade dos gestores dos órgãos do Poder
Executivo. Tarefa compartilhada com a UNISECIs.
Dando efetividade a essa atribuição a SDC conduziu o acompanhamento da elaboração,
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avaliou a qualidade dos planos de providências encaminhados, controlou prazos desses
documentos e despachou os processos de PPCIs conforme a origem dos documentos
de auditoria e controle que os produziu.
Segundo o Levantamento dos Planos de Providências do Exercício 2016, controlados
em planilha eletrônica de dados – Excel, a SDC demonstra a evolução dos PPCIs,
tomando por base os exercícios 2014 à 2016 e o resultado lança-se nesse Parecer.
Lembrando que as informações foram extraídas do Sistema de Controle Interno SCI
contemplando os produtos de auditoria que exigem planos de providências e pelo
controle de planilha armazenada em banco de dados da CGE denominada GSAA que
contempla todos os planos recebidos no Exercício 2016 relativos aos órgãos de controle
externo e ações de controle das UNISECIs.
A saber:

EVOLUÇÃO PLANOS DE PROVIDÊNCIAS - EXERCÍCIOS 2014 À 2016
Tipo de Produto
Ação de Controle*
Orientação Técnica
Parecer de Auditoria
Parecer Técnico
Relatório
de
Auditoria
Recomendação
Técnica
Tribunal de Contas
do Estado
Tribunal de Contas
da União
Relatório
da
Corregedoria
Total geral

Em implementação

Implementado

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Total
geral

25
14
10
29

21
21
6
26

9
25
3
3

40
23
8
45

17
21
3
16

8
20
3
6

120
124
33
125

90

112

56

69

77

42

446

96

200

232

50

150

198

926

75

89

66

55

57

74

416

1

1

1

1

353

2192

339

475

394

290

341

Fonte: Planilha SDC - GSAA , atualizada até 30/12/2016
* Obs: Ação de Controle : Essa situação ocorre quando o PPCI é elaborado em razão
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de iniciativa da Uniseci em conjunto com a gestão (independe de ação direta dos órgãos
de controle).
Importante ressaltar que a SDC atuou no monitoramento dos PPCIs elaborados pelos
responsáveis pelas respectivas Unidades Orçamentárias dos Órgãos do Poder
Executivo.
O resultado desse acompanhamento encontra-se demonstrado no quadro abaixo:
Considerando o monitoramento e acompanhamento da elaboração dos Planos de
Providências a SDC demonstra no quadro seguinte a quantidade de PPCI recebido em
2016 por produto de auditoria emitido:

CONTROLES PLANOS DE PROVIDÊNCIAS RECEBIDOS - EXERCÍCIO 2016
Produto de
Em
Auditoria - CGE OUTROS
Implementação
ÓRGÃOS DE CONTROLE
Orientação Técnica
Parecer de Auditoria
Parecer Técnico de Auditoria
Relatório de Auditoria
Relatório da Corregedoria
Recomendação Técnica
Subtotal A
UNISECIs
Ação de Controle
Subtotal B
CONTROLE EXTERNO
Tribunal de Contas do Estado
Tribunal de Contas da União
Subtotal C
Total geral (A+B+C)

Implementado

Total geral

20
3
6
42
1
198
270

45
6
9
98
1
430
589

Implementado

Total geral

9
9

8
8

17
17

Em
Implementação

Implementado

Total geral

74
1
75
353

140
1
141
747

25
3
3
56
232
319
Em
Implementação

66
66
394

Fonte: Planilha SDC - GSAA , atualizada até 30/12/2016
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Ainda, no exercício de 2016 a Controladoria Geral do Estado por meio da
Superintendência de Desenvolvimento de Controle Interno juntamente com a Unidade
Setorial de Controle Interno auxiliou a Secretaria de Estado de Educação na elaboração
dos Planos de Providências de Controle Interno - PPCIs em atendimento à
determinação contida no item 2.1 do Acórdão nº 395/2016 – TP (DOC – 11/08/2016), os
quais permitiram a sua elaboração e devidamente protocolados neste Corte de Contas
(protocolo nº 194697/2016).
Assim, concluindo as averiguações relativas ao desempenho do Sistema de Controle
Interno, que neste Parecer se trata do relato sobre a atuação, desempenho quanto ao
desenvolvimento das atribuições de cada macrofunções da Controladoria Geral do
Estado: Ouvidoria, Auditoria, Controle e Corregedoria nos termos descritos no
capítulo: Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.
Por último, a SDC ainda é responsável pela coordenação e monitoramento dos PPCIs
das Contas de Governo; pela consolidação das avaliações anuais de controle interno,
que resulta no Parecer Técnico Conclusivo e que compõe a Prestação de Conta Anual
dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo. Lembrando que em relação ao exercício de
2016 esse Parecer encontra-se suspenso ( Decisão Administrativa nº 13/2016 – TP do
TCE/MT ) bem como coordena os trabalhos e participa da elaboração do presente
Parecer.
Prosseguindo nas verificações vejam na sequencia as análises das Ações de
Transparência no Poder Executivo no exercício de 2016.
8.11 - MACROFUNÇÃO CORREGEDORIA
8.12 - COORDENADORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA CORESPJ
Conforme informações repassadas pela coordenadora da Coordenadoria de
Responsabilização der Pessoa Jurídica, Sra. Nilva Isabel da Rosa, os trabalhos
realizados em 2016 foram:
INFORMAÇÕES CORESPJ 2016
Processos para análise de admissibilidade: 138
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DETRAN

01

SEGES

08

INDEA

01

SEJUDH

22

PGE

01

SEMA

11

SECID

03

SES

18

SECITEC

01

SESP

13

SEDUC

42

SETAS

11

SINFRA

04

SEFAZ

02

Processos finalizados que foram emitidos parecer de Corregedoria: 26
Quantidades de Processos Administrativos instaurados:
processadas

43 – 55 empresas

Quantidade de Processos Administrativos de Responsabilização (Lei n. 12.846/2013):
10 processos com 38 empresas processadas (contadas de 15.04.2016 –
regulamentação da lei em MT), todos na fase de instrução, nenhum finalizado
ainda.
Quantidade de atendimento orientativo às comissões e coordenadores de processos
instaurados
em
desfavor
de
empresas:
20
(Ses/Detran/Sejudh/Sema/Ceasa/Sinfra/Seduc/MT Fomento e Sesp).
Principais irregularidades: inexecução contratual e fraudes em licitação.
Volume aproximado: 60 milhões (sem os valores dos processos oriundos de operações
policiais – Rêmora e Sodoma).
1 – LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA APLICÁVEL:
a)
Lei Federal n. 12.846/13 (Anticorrupção);
b)
Lei Federal n. 8666/93 (Licitações)
c)
Lei Federal 10.520/02 (Pregão – sanção art. 7ª – 5 anos sem licitar/contratar);
d)
Lei Estadual n. 7692/02 (Processo Administrativo geral);
e)
Lei Complementar 550/2014 (competência CGE);
f)
Decreto Estadual n. 7217/06 (Licitações - sanções dispostas nos arts. 137 e 138 –
inexecução, fraude, etc.);
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g)
Decreto Estadual n. 522/2016 (regulamentou a Lei Anticorrupção), publicada em
15/04/2016;
8.13 - COORDENADORIA DE APOIO PROCESSUAL - CAP
Conforme informações repassadas pela coordenadora da Coordenadoria de Apoio
Processual, Sra. Whats Neyven, os principais trabalhos desenvolvidos em 2016 foram:
1) Quantidade de processos disciplinares instaurados por tipo de procedimento
(PORTARIAS EXPEDIDAS) / 2016:

2) Quantidade de procedimentos abertos por órgão / 2016:

Órgãos
AGECOPA
AGER
CASA MILITAR
DETRAN
INDEA
IPEM
POLITEC
SEAF
SECEL
SECITECI
SEDRAF
SEDEC
SEDUC

Sindicância
Instrução
Administrativa
Sumária
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PAD

PA

0
0
0
36
03
0
5
1
0
3
0
1
21

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
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SEEL
SEFAZ
SEGES (SAD)
SEJUDH
SEMA
SEPLAN
SES
SESP
SETAS
SETPU
SINFRA
INTERMAT
SECID
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
4

0
2
2
8
4
0
6
0
2
0
5
1
2
102

0
0
1
11
4
0
8
4
0
0
1
0
1
37

3) Quantidade de procedimentos concluídos por penalidade e por órgão / 2016:
Órgãos

AGECOPA
AGER
CASA
MILITAR
DETRAN
INDEA
IPEM
POLITEC
SEAF
SECEL
SECITEC
SEDRAF
SEDEC
SEDUC
SEEL
SEFAZ
SEGES

Absolvição

Arquivamento

Distrato/Impedimento

Repreensão Suspensão Demissão

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
0
0

1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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(SAD)
SEJUDH
SEMA
SEPLAN
SES
SESP
SETAS
SETPU
SINFRA
Total

0
2
1
0
5
2
0
0
0
21

0
0
0
0
2
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
1
0
0
2
0
0
0
0
5

0
2
0
0
1
0
0
0
0
3

0

4) Principais Infrações aplicadas no ano de 2016.
Absolvição
Arquivamento
Distrato/Impedimento
Repreensão
Suspensão

21
7
2
5
3

Total

38

5) Outros:
Encaminhados para diligências
Encaminhados para TAC/ TCA
Arquivados
Encaminhados para PGE –
Demissão
Total

190 processos
11 processos
81 processos
09 processos
291 Processos

8.14 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CORREIÇÕES SETORIAIS CODECOSE
Em atendimento às demandas propostas a serem desenvolvidas pela Coordenadoria de
Desenvolvimento das Correições Setoriais – CODECOSE, durante o período em análise,
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foram efetivadas por esta Coordenadoria, os seguintes procedimentos:
1. Análise de processos;
2. Colheita de informações nas Unidades Setoriais e/ou Comissões Processantes
com vistas à implantação mensal na folha de pagamento dos servidores em
relação à gratificação prevista no art. 15, da LC 550/2014 (Relatórios de
Corregedoria nº s 001/2016, 002/2016, 004/2016/CODECOSE);
3. Levantamento de processos administrativos em andamento nos órgãos do Poder
Executivo estadual com vistas a se aferir a existência de procedimentos
administrativos instaurados e à instaurar (Relatório de Corregedoria nº
003/2016/CODECOSE);
4. Realização do Projeto Conciliar (Relatório de Corregedoria nº
005/2016/CODECOSE);
5. Atendimentos às Unidades Setoriais e/ou Comissões processantes do Poder
Executivo Estadual através de telefone, e-mail ou pessoalmente.
Da Análise de Processos:
Os processos de competência da Coordenadoria de Desenvolvimento das Correições
Setoriais – CODECOSE, que foram encaminhados pela Secretária Adjunta de
Corregedoria, foram todos analisados, despachados e devolvidos para ciência e
homologação.
Seguem os processos analisados:
Setembro/2016
Protocolo nº
333516/2016
597468/2015
52924/2016
633238/2015
442148/2014
489981/2015
597454/2015
50952/2016
663687/2015
428347/2016
272612/2016

Órgão
JUCEMAT
SEAF
SES
SEJUDH
SEAF
SEAF
SEAF
SEGES
SES
DETRAN
SEDUC
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303313/2016
349444/2016
240046/2016
488905/2016

SEDUC
INDEA
SEJUDH
SESP
Outubro/2016

630908/2015
431879/2015
300658/2016
196264/2016
256994/2015
495497/2015
655698/2015
663687/2015
464721/2016
524493/2016
464721/2016

SEFAZ
SEFAZ
CGE
SEDUC
SEAF
SEAF
SES
SES
SEGES
SEAF
SEGES
Novembro/2016

229780/2016
330490/2016
651624/2015
495487/2015
313981/2016
520302/2016
574654/2016
635508/2015
260874/2016
336782/2016
600217/2016
562089/2016

SEDUC
SEDUC
SEDUC
SETAS
POLITEC
SEDUC
SEMA
INTERMAT
SEDUC
INDEA
INDEA
MTI
Dezembro/2016

651189/2015
571703/2016
611340/2016
611296/2016
640230/2016

DETRAN
SEC
MP
SEAF
SEDUC
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634359/2016
618030/2016

SECITEC
SEDUC

Da gratificação adicional prevista no art. 15, da LC 550/2014:
Consoante disposição do artigo 10 da Lei Complementar nº 550/2014, a Controladoria
Geral do Estado é o órgão titular da função de Correição do Poder Executivo do Estado
de Mato Grosso, tendo como uma de suas atividades definidas, a organização do
sistema correcional do Estado.
Referida legislação contemplou no seu artigo 15, uma gratificação adicional ao servidor
lotado na unidade de correição, ao designado como membro de comissão de processo
administrativo e ao defensor dativo em efetivo exercício.
Neste contexto, visando atendimento à citada legislação, as Unidades Setoriais bem
como os Presidentes de Comissões Permanentes das Comissões Processantes,
encaminham, mensalmente, a esta Corregedoria Geral do Estado, através da
Coordenadoria de Desenvolvimento das Correições Setoriais, a relação dos servidores
que estão em plena atuação, para que a Controladoria Geral do Estado proceda a
publicação, consoante determinação do § 2º, art. 15, LC 550/2014.
A referida atividade gerou os Relatórios de Corregedoria nº s 001/2016 (mês de
novembro/2016), 002/2016 (mês de dezembro/2016), 004/2016/CODECOSE (mês de
janeiro/2017).
Do levantamento de processos administrativos em andamento junto aos órgãos do
Poder Executivo estadual
Com vistas a se aferir a existência de procedimentos administrativos instaurados e à
instaurar junto aos órgãos estaduais, esta Coordenadoria com o apoio técnico da
Tecnologia de Informação, em especial do Sr. Everton Pompeo, direcionou formulário via
google drive, onde os responsáveis pelas Unidades Setoriais e/ou Comissões
processantes, preencheram os questionamentos recebidos.
A colheita dos dados resultou no Relatório de Corregedoria nº 003/2016/CODECOSE.
Realização do Projeto Conciliar
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O Projeto Conciliar foi um projeto piloto apresentado e proposto nos moldes definidos no
protocolo nº 588908/2016, buscando através de processos administrativos em curso, os
quais apresentavam fatos com menor potencial ofensivo e com ausência de gravidade
ao serviço ou aos princípios da Administração pública, a possibilidade do servidor firmar
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, nos moldes delineados no Decreto
nº 2328/2014.
Com este objetivo, o Projeto foi levado ao conhecimento dos órgãos selecionados para
participarem, através de uma reunião agendada na sede desta Controladoria Geral do
Estado em 02.12.2016. Além disto, servidores receberam um treinamento na data de
12.12.2016, para atuação e reconhecimento do material disposto por esta
Coordenadoria que seria disponibilizado nos dias das audiências.
As audiências foram realizadas nos dias 14, 15 e 16 de dezembro nesta Controladoria
Geral, com a participação de 7 órgãos, incluindo-se em pauta 32 procedimentos
administrativos, apresentando-se o seguinte resultado:

Órgão

TCAC
Firmado

TCAC não
aceito

JUCEMAT

Não foi
Pedido de
possível
Juntada de
notificação do
documentos
servidor

Total
1

1

INDEA

4

3

7

POLITEC

1

1

2

SEDUC

3

2

SEGES
SEJUDH

2

1

1
4

SES

4

1

7

3

12
2

2

Total

12

12

3

5

32

Percentual

37,5%

37,5%

10%

15%

100%

A realização do projeto foi aprovada pelos órgãos participantes, sendo, inclusive,
solicitada novas datas para realizações de outras audiências. Frise-se que órgãos não
participantes também manifestaram interesse em compartilhar do projeto.
O resultado da presente atividade foi levada ao conhecimento das autoridades
superiores através do Relatório de Corregedoria nº 005/2016/CODECOSE.
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Atendimentos às Unidades Setoriais e/ou Comissões processantes do Poder
Executivo Estadual
Os atendimentos às Unidades Setoriais e/ou Comissões processantes do Poder
Executivo Estadual é realizado por esta Coordenadoria através de e-mail (
codecose@controladoria.mt.gov.br , sirleiromanzini@controladoria.mt.gov.br), telefone
(3613-4021) e também pessoalmente.
Através dos e-mails, a Coordenadoria procedeu ao atendimento de 26 órgãos,
procedendo ao encaminhamento de 191 e-mails, com vistas à saneamento de dúvidas,
requisições, etc, bem como recebeu 165 e-mails dos referidos órgãos.
E-mail
Enviados

Recebidos

191

165

Foram também realizados atendimentos de forma pessoal junto à esta Controladoria
Geral do Estado, bem como atendimentos via telefone.
Citamos alguns atendimentos realizados nos meses novembro e dezembro/2016 à título
de transparência:
Data
Atendimento
Novembro

03

04

07

SECITECI – Sócrates: Comissão processante
SESP – Raquel: Processo disciplinar; investigação preliminar
SETAS – Yasnaila: Portaria Instauração
SEDEC – Roberto Noda: Processo nº 422447/2015
SECID – Fernanda: Portaria
Atendimentos diversos: INTERMAT – Simone; SECITECI – Rosa; SEAF –
Cristóvão; SEDUC – Gislene; SES – Leila; SESP – Luiz Fernando; SETAS
- Yasnaila
SEGES – Marcelo: Portaria conjunta 820/2015 e 221/2016
SEGES/DETRAN – Processo nº 495310/2015
Atendimentos diversos: SESP – Paula; SEDUC – Gislene; SEGES Marcelo
Dra. Adriana – Advogada – Sorriso/MT – 480978/2014
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08

09
10

11

16

17

18

21

22

Atendimentos diversos: SECID – Fernanda; SEDUC – Gislene; SEGES –
Marcelo
DETRAN – Adriana: Parecer Admissibilidade 053/2016
SECITECI – Claudio: 468/2016 (claudiofigueiredo@seciteci.mt.gov.br)
INDEA – Penha: Termo Circunstanciado
CASA MILITAR – Tem Sandra
Atendimentos diversos: POLITEC – Luciana e Camila; DETRAN: Klismanh;
SEDUC - Miriam
SEC – Paloma: Portaria nº 402/2016
POLITEC – Camila: Portaria 562/2015
Consulta CEPROMAT: Silviana Milene – Assessora Jurídica III – DO
26895/2016 (faz parte da comissão para realizar análise de conformidade
nos processos de 2016 referente à contratos e pagamentos de
competência da diretoria administrativa e financeira – DO 7/11/16, p. 26/27
Reunião Projeto Conciliar
JUCEMAT: Jonathan: 333516/2016 – 30/09/16 – 529/2016 – Caroline
Vanaris
Atendimentos diversos: DETRAN – Honório; SEC – Paloma; SEGES Heitor
SEC - Secretário Adjunto Sr. Paulo: Regularização daComissão
Processante (3613-0216)
SINFRA – Maurício: Comissão Processante: Fernanda e Fabio
Atendimentos diversos: SEGES – Marcelo: DO 16/11/16; INDEA – Penha e
Renata; SEMA - Karla
SETAS – Yasnaila: Processo Lar da Criança. Indicação Rute Pereira
Atendimento diverso: SEPLAN - Nizan
SEDUC – Gislene: Processos de prestação de contas (climatização e
reformas). Agendamento reunião
Atendimentos diversos: SEMA: Andreia e Nadja; SEAF – Cristóvão;
SINFRA – Maurício; DETRAN - Adriana
Pergunte CGE 3364/2016
SEMA – Susana Leite: PAD 001/2016
SEAF – Cristóvão: 495497/2015, 256994/2015
SES – Leonardo: Orientação Termo Circunstanciado
UNEMAT – Reunião sala Secretária Adjunta (Ana Lucia Mattiello –
99989-0320 – prad@unemat.br)
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23

24

26
28
29

30

02

05

SEJUDH – Joel: Publicação Verba Indenizatória; Rafaelly: Ofício
1635/2016/CGE de 13.09.16.
SEGES – Marcelo: Não apresentação Declaração de IR – Procedimento a
ser instaurado
INTERMAT – Simone: Comissão processante
SEMA – Susana: Processo 597138/2016
Reunião Sala secretária Adjunta: SEDUC: Processos de prestação de
contas (climatização e reformas) – Participação: Cristiane, Gislene,
Fernando (CGE), Whats, Sirlei: existência de 26 processos na SEDUC e 34
processos na CGE. Gislene digitalizar os processos na SEDUC e
encaminhar ao Auditor Fernando até o dia 02.12. Corregedoria
encaminhar os 34 processos ao Fernando para análise
SETAS – Yasnaila: 350236/2015, 675099/2015 – Pedido Vitor; PAD:
Programa Projovem – Marcilene, Coordenadora da Superintendência de
qualificação
INTERMAT – Paulo: gestão de pessoas. Informação substituição de
membro
SEFAZ – Patrícia (gestão de Pessoas): Gratificação Art. 15 – AIC: Joelmes
e Selma
Atendimentos diversos: SEMA – Karla; SEDUC – Miriam: publicação
portaria; SECID – Fernanda; SECITECI – Andreia (gestão de pessoas)
SEGES - Marcelo: 350236/2015; Herika: orientações implantação
gratificação art. 15
SEMA – Karla: Informações implantação gratificação art. 15
Atendimentos diversos: SEGES – Marcelo; MTI – Antonio; INDEA – Alison
e Renan; CASA CIVIL – Benedita; CASA MILITAR – Tem Sandra
SEC – Roberto (Secretario Adjunto): comissão processante
SEGES – Marcelo: reunião dia 01.12
INDEA – Penha: processo 69646/2015
MTI – Portaria processo 562089/2016
Dezembro
Reunião com Unidades Setoriais e Comissões processantes - Projeto
Conciliar
POLITEC – Luciana: Substituição membros – Processo 313981/2016 e
orientações Projeto Conciliar
Atendimentos diversos: INDEA – Penha; SEJUDH – Katucha; SES –
Leonardo; JUCEMAT - Jonathan
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06

07

09

12
13

14

15

16
19
20
22

Orientações Projeto Conciliar: INDEA – Marcos e Célio; SECID –
Fernanda; SETAS – Yasnaila; SEMA – Karla; SESP – Manasses; DETRAN
– Adriana e Greice
Atendimentos diversos: SEMA – Karla; SEJUDH – Katucha, Josiane;
SEDUC – Gislene; SEFAZ – Rosana; SEDUC – Arlete; SES – Leonardo;
INDEA – Jussara; POLITEC – Camila;
SEJUDH – Hélio: recadastramento – processo 26193/2016
SEAF – Cristóvão: Processo 611296/2016
SEDUC – Wanderlei: Orientações Projeto Conciliar
MTI – Patricia – Processo 562089/2016
SEJUDH – Katucha: Processo 435530/2015 – PAD 21/2014
Reunião com servidores das Unidades Setoriais e Comissões processantes
que atuarão nas audiências do Projeto Conciliar – Auditório SEGES
SEPLAN – Giselda (gestão de Pessoas): Art. 15
Orientações Projeto Conciliar: SEJUDH – Katucha; SECID - Jonathas
1º Dia Audiências Projeto Conciliar: SEDUC, SEMA, SESP, SES,
JUCEMAT (2 salas)
Atendimentos diversos: SEMA – Karla; SINFRA – Maurício
INTERMAT: Processo 635508/2015
2º Dia Audiências Projeto Conciliar: SEJUDH, POLITEC, SECID (1 salas)
Atendimentos diversos: SEFAZ – Rosana ( rosana.correa@sefaz.mt.gov.br
); CASA CIVIL - Benedita
Norton – Superintendente de Controle do Desenvolvimento Interno:
Orientações para agendamento de reunião com SES a respeito de TCAC
3º Dia Audiências Projeto Conciliar: SEJUDH, INDEA, SEGES (2 salas)
Atendimentos diversos: SEDUC – Gislene; SEJUDH - Katucha
Atendimentos diversos: SEMA – Karla; INTERMAT - Simone
Contato Órgãos participantes do Projeto Conciliar referente à apresentação
de relatório
Atendimentos diversos: SEMA – Karla; SECID – Jonathas; CASA CIVIL –
Sub-tenente Sandra; SEDUC - Louise

Denota-se assim, uma média de 70 atendimentos mensal seja, via telefone ou
pessoalmente na sede desta Controladoria Geral de Estado, além das reuniões neste
órgão e em outros.
Sendo estas as informações, esta Coordenadora coloca-se inteiramente à disposição
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das autoridades superiores para esclarecimentos que por ventura possam surgir.
Órgãos
AGEM
CASA MILITAR
DETRAN
SECID
GCOM
INDEA
INTERMAT
JUCEMAT
METAMAT
MTI
POLITEC
SEAF
SEC
SECID
SECITECI
SEDEC
SEDUC
SEFAZ
SEGES
SEJUDH
SEMA
SES
SESP
SETAS
SINFRA
UNEMAT
Total

Enviados
2
16
10
7
2
4
1
3
8
8
4
10
4
5
15
8
12
14
15
15
11
10
5
3
191

Recebidos
1
1
10
7
1
5
2
1
1
4
4
8
7
7
4
4
19
8
10
13
14
12
6
8
5
3
165

8.15 - GABINETE DA OUVIDORIA GERAL E INTELIGÊNCIA
O Decreto nº 686 de 03 de setembro de 2016 trouxe a nova estrutura organizacional
básica da Controladoria Geral do Estado. Com o novo advento a “Secretaria Adjunta da
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Ouvidoria Geral” passou a se chamar “Secretaria Adjunta da Ouvidoria Geral e
Inteligência”.
A nível de execução programática a Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Inteligência
agora é composta pela Superintendência de Ouvidoria, Superintendência de Inteligência
e Gerência de Inteligência.
Com essa nova estrutura foram criados novos produtos como resultado do reforço das
atividades de análise de riscos e de inteligência da informação para controle das
despesas públicas.
Um dos produtos são as chamadas Recomendações Técnicas de Ouvidoria e
Inteligência, que visam alertar de maneira célere os gestores das secretarias estaduais
acerca de eventuais práticas inadequadas logo no início dos trâmites para execução dos
gastos. O objetivo é possibilitar aos gestores a adoção de providências antecipadas de
caráter preventivo, evitando prejudicar, por exemplo, a competitividade e o alcance do
melhor preço nas licitações.
Em 2016, foram emitidos 12 alertas, envolvendo o valor do R$ 177,3 milhões. Os
produtos resultaram, por exemplo, em aperfeiçoamentos de editais de licitação. Dentre
eles, o Pregão Presencial n. 02/2016/SINFRA, de R$ 63 milhões, para conservação da
malha rodoviária estadual e o Pregão Presencial n. 01/2016/SEDUC, R$ 260 mil, para
fornecimento de baterias para no-breaks.
Como parte do primeiro “olhar” da atividade de inteligência, os alertas são encaminhados
imediatamente assim que identificados os riscos, antes mesmo de uma eventual
auditoria da CGE no caso concreto, o que demanda mais tempo.
Também foram produzidos sete relatórios de Pré-auditoria (avaliação preliminar) sobre
temas administrativos nas áreas de saúde, cultura, segurança pública e agricultura
familiar, envolvendo o montante de R$ 52,7 milhões.
Entre eles está a análise de fatos denunciados na Ouvidoria (sistema Fale Cidadão)
sobre possíveis irregularidades ocorridas do Pregão Eletrônico n. 002/2016/SEAF, cujo
objeto é a aquisição de implementos agrícolas no valor de R$ 1,6 milhão. Na
averiguação inicial, a denúncia foi considerada procedente quanto ao prejuízo à
competitividade em razão da descrição simplificada do objeto na publicação do aviso de
licitação.
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Outros produtos foram sete relatórios de monitoramento de R$ 980 milhões em
despesas de custeio do Poder Executivo Estadual e dos maiores órgãos: Educação
(SEDUC), Saúde (SES), Segurança Pública (SESP), Justiça e Direitos Humanos
(SEJUDH) e Desenvolvimento Econômico (SEDEC).
Reestruturação
Os novos produtos são oriundos de uma das mudanças promovidas pela CGE em
sua estrutura organizacional promovidas no ano de 2016. Foi incorporado à Ouvidoria
Geral um setor de inteligência para identificação de riscos a partir das manifestações do
cidadão e do cruzamento de dados dos sistemas informatizados do Governo de Mato
Grosso. As informações subsidiam a CGE em atividades de auditoria, controle e
correição (responsabilização administrativa de servidores e fornecedores).
8.16 - MACROFUNÇÃO OUVIDORIA
É direito fundamental garantido pela Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXIII
que todo o cidadão receba dos órgãos públicos informações de interesse particular,
coletivo ou geral. Tal direito, em consonância com parágrafo 3º, do art. 37 da carta
magna, garante que para consecução dessa garantia devem contar com serviços de
atendimento ao usuário, com avaliação periódica de qualidade.
Tal instrumento garantido pela Lei Maior da República Federativa do Brasil tem o intuito
de garantir, em conjunto com outras normas, a participação do cidadão na gestão
pública, tanto pela possibilidade de acesso às informações públicas quanto pela
contínua avaliação da qualidade dos serviços.
Diante dessas condições, a Ouvidoria Pública tem se consolidado como instrumento que
representa esse direito fundamental, aproximando o cidadão da Administração Pública.
Porém, além de representar um canal de diálogo com a sociedade, a Ouvidoria Pública,
ligada à própria administração, tem se mostrado um instrumento que possibilita a
melhoria dos serviços públicos, através da contínua avaliação de qualidade e também
pela utilização de ferramentas modernas, como sistemas de bancos de dados e
tecnologia da informação.
A evolução também ocorre na esfera política e constitucional, visto que a Ouvidoria
pública, de cunho institucional, já é reconhecida como uma função primordial do Controle
Interno, atividade essencial e autônoma prevista na Constituição Estadual,
desempenhada pela Controladoria Geral do Estado.
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Em consonância à Constituição Estadual, o Governo do Estado de Mato Grosso, através
da Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014, regulamentou essa inovação,
incluindo como instrumento próprio da entidade maior de Controle Interno a função de
coordenação das Ouvidorias institucionais do Poder Executivo, como forma de unificar e
garantir essencialidade e efetividade no diálogo com o cidadão, sobretudo quanto à
ampliação e a melhoria contínua de qualidade dos serviços públicos.
Essa atuação trouxe em 2016 um crescimento expressivo do número de manifestações
dos cidadãos, na ordem de 27%, alcançando um número absoluto de 19.859 registros.
Abaixo demonstramos a evolução dos números de registro da Rede de Ouvidorias do
Poder Executivo Estadual:
Tabela 50. Demandas recebidas na Rede de Ouvidorias – 2010 a 2016

2010
Registros de
11754
Ouvidoria

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13240

11668

12748

11321

15642

19859

Considerando a ampliação da participação do cidadão, um dos indicadores da evolução
da Rede de Ouvidoria é a sua capacidade de responder ao cidadão dentro do que prevê
a legislação e normas relacionadas.
Nesse sentido a Rede de Controle, em observância à Lei Complementar nº 361/2009
que disciplina o tratamento das reclamações relativas à prestação de serviços públicos
determinou prazo de 15 (quinze) dias para informação quanto ao resultado das
averiguações e as providências tomadas.
Determina ainda que após a informação desse resultado a Administração Pública terá
outros 15 (quinze) dias para determinar a correção ou informar o tempo necessário para
sua ocorrência. Desses prazos identifica-se que a atividade executada pela ouvidoria
deverá informar ao cidadão sobre a possibilidade de solução de sua reclamação em até
30 (trinta) dias.
Nesse sentido a orientação para atendimento das ouvidorias do Poder Executivo é a
elaboração de respostas em até 30 (trinta) dias. Assim, mesmo considerando o
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crescimento de 27% (representando 4.217 demandas) as ouvidorias responderam 80%
das demandas em até 30 dias, o que representa o atendimento dentro do prazo
esperado de 15.814 manifestações do cidadão.
Considera-se assim que mesmo diante da uma ampliação da participação do cidadão a
Rede de Ouvidorias tem mantido e ampliado a qualidade do atendimento, no tocante ao
cumprimento dos prazos legais e principalmente em respeito ao cidadão. Destaca-se
que 51% das manifestações foram respondidas em até 05 (cinco) dias e 25% foram
respondidas no mesmo dia de seu registro.
No exercício de 2016 foram promovidas ações que objetivaram o desenvolvimento das
atividades de ouvidoria no Poder Executivo, relacionados à manutenção da rede de
ouvidorias, qualificação de ouvidores e desenvolvimento de estratégias e políticas de
ouvidoria em nível nacional:
Participação nas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Rede de Ouvidorias do
Estado, Distrito Federal e Ouvidoria Geral da União – 16 e 17/03, 18/05 e
16/09/2016
Apresentação sobre a política de ouvidoria durante a realização do Curso Nacional
de Qualificação de Auditorias e Ouvidorias do SUS promovido pela Secretária de
Estado de Saúde e o DENASUS – 16/05/2016
Realização de treinamentos da Rede de Ouvidorias do Poder Executivo
AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA
Atendendo os ditames da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) em seu art. 45 o
Governo do Estado de Mato Grosso regulamentou o acesso através do Decreto nº
1.973, em 25 de outubro de 2013. Com o advento da criação do Gabinete de
Transparência e Combate à Corrupção, efetivaram-se novas diretrizes para
desenvolvimento da transparência e diálogo com a sociedade.
A administração da ferramenta de solicitações de acesso às informações passivas –
aquelas não disponíveis na internet – conhecida como “e-SIC” é realizada pela
Controladoria Geral do Estado através da Rede de Ouvidoria, formada pela Secretaria
Adjunta de Ouvidoria Geral e as ouvidorias setoriais em cada órgão público.
Salienta-se que a política pública de acesso à informação tem apresentado uma
evolução, considerando os pedidos de acesso desde a vigência da LAI a partir de 2012,
registrando os seguintes dados:
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Tabela 50. Número de solicitações de acesso à informação via “e-SIC” – 2012 a
2016

Além do canal digital de pedidos de acesso, constantes das páginas oficiais dos órgãos
estaduais, os pedidos de acesso poderão ser realizados através de atendimento
presencial em cada uma das ouvidorias setoriais e na CGE MT, ou através dos telefones
tridígito 162 e 0800-647 1520 e e-mail ouvidoria@controladoria.mt.gov.br .
Por fim, ressalta-se que em atendimento as diretrizes da LAI e sua regulamentação
estadual, a CGE tem realizado ações que visam ampliar a transparência e a cultura de
acesso à informação, das quais destacamos:
- capacitação de ouvidores setoriais no atendimento à LAI;
- elaboração de manuais técnicos e instruções normativas;
- orientação às secretarias e órgãos na classificação das informações conforme grau de
sigilo.
Considerando a efetividade da política de transparência relacionada aos pedidos de
informação realizados pelo cidadão, conhecida como “transparência passiva”, das 368
(trezentas e sessenta e oito) solicitações recebidas no Poder Executivo através do
Serviço de Informação ao Cidadão, 261 (duzentas e sessenta e uma) foram concluídas
com a entrega da informação ao cidadão. Destaca-se que parte das solicitações que não
tiveram a informação fornecida (44 no total) é de solicitações cujas informações não
estão em poder da Administração Pública Estadual.
8.17 - AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA
Atendendo os ditames da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) em seu art. 45 o
Governo do Estado de Mato Grosso regulamentou através do Decreto nº 1.973, em 25
de outubro de 2013. Com o advento da criação do Gabinete de Transparência e
Combate à Corrupção, efetivaram-se novas diretrizes para desenvolvimento da
transparência e diálogo com a sociedade.
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A administração da ferramenta de solicitações de acesso às informações passivas –
aquelas não disponíveis na internet – conhecida como “e-SIC” é realizada pela
Controladoria Geral do Estado através da Rede de Ouvidoria, formada pela Secretaria
Adjunta de
Ouvidoria Geral e as ouvidorias setoriais em cada órgão público.
Salienta-se que a política pública de acesso à informação tem apresentado um evolução,
considerando os pedidos de acesso desde a vigência da LAI a partir de 2012,
registrando os seguintes dados:
Tabela 50. Número de solicitações de acesso à informação via “e-SIC” – 2012 a
2016

Ano
2012
2013
2014
2015
2016
Total Geral

Quantidade
23
24
81
220
368
716

Além do canal digital de pedidos de acesso, constantes das páginas oficiais dos órgãos
estaduais, os pedidos de acesso poderão ser realizados através de atendimento
presencial em cada uma das ouvidorias setoriais e na CGE MT, ou através do telefone
tridígito 162, 0800 e e-mail ouvidoria@controladoria.mt.gov.br .
Por fim, ressalta-se que em atendimento as diretrizes da LAI e sua regulamentação
estadual, a CGE tem realizada ações que visam ampliar a transparência e a cultura de
acesso à informação, onde destacamos:
- capacitação de ouvidores setoriais no atendimento à LAI;
- elaboração de manuais técnicos e instruções normativas;
- orientação às secretarias e órgãos na classificação das informações conforme grau de
sigilo.
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Considerando a efetividade da política de transparência relacionada aos pedidos de
informação realizados pelo cidadão, conhecida como “transparência passiva”, das 368
(trezentas e sessenta e oito) solicitações recebidas no Poder Executivo através do
Serviço de Informação ao Cidadão, 261 (duzentas e sessenta e uma) foram concluídas
com a entrega da informação ao cidadão. Destaca-se que parte das solicitações que não
tiveram a informação fornecida (44 no total) é de solicitações cujas informações não
estão em poder da Administração Pública Estadual.
8.18 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA
O Estado de Mato Grosso carecia de ferramentas mais dinâmicas e ágeis para extrair
informações dos diversos acervos eletrônicos existentes. As solicitações de informações
tinham uma grande dificuldade em obter o retorno pretendido, no tempo viável e com
informações relevantes. Considerando que muitas dessas informações se encontravam
disponíveis em banco de Dados corporativos, a Superintendência de Inteligência
estudou essas informações eletrônicas e implantou diversas técnicas para extrair e
cruzar esses dados a fim de completar as solicitações pretendidas na auditoria.
Juntamente com essas técnicas, foi desenvolvida uma ferramenta de monitoramento que
se especializa em um tema para lançar as diversas formas de visualizações gráficas de
forma a levar o auditor e ter uma análise crítica da situação.
Painéis de Monitoramento:
Apresenta de forma simples, interativa e rápida o monitoramento de assuntos
importantes e sensíveis do Estado de MT utilizando gráficos e ferramentas inteligentes
para diagnosticar e prevenir irregularidades ou tendências críticas.
1) MIRA DESPESAS
O Painel de Despesas Gerais, continuou no ano de 2016 recebendo várias atualizações,
migrando da versão 2.5 para a versão 3.1; com correções e novas funcionalidades.
Algumas funcionalidades implementadas:
Monitoramento da META: Estabelecida pela SEGES para que todos os órgãos
pudessem acompanhar sua evolução nesse atingimento.
Estatística de Utilização do Sistema por Usuário
Adequação de Novo Layout e Inserção do sistema dentro do site de Observatório
de Gestão
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2) MIRA EDUCAÇÃO
Painel em desenvolvimento, o seu objetivo é detalhar as despesas de custeio das
Unidades Escolares do Estado de Mato Grosso. Criada versão 2 com a utilização dos
dados fornecidos pelo pessoal da Tecnologia de Informação da Secretaria de Educação
de MT.
3) MIRA ABASTECIMENTOS
Painel em desenvolvimento, o seu objetivo é demonstrar os dados de abastecimentos
extraídos diretamente do banco de dados das empresas contratadas para
gerenciamento da frota do Governo Estadual.
Serviços Desenvolvidos
Apresentação do Projeto MIRA no auditório Clovis Vetoratto para início da
utilização pelas Unidades Setoriais e Gestores do Apoio Logístico.
Treinamento de 100 servidores envolvidos nas áreas de UNISECIs e Apoio
Logístico, divididos em 05 turmas, com o intuito de capacitá-los para utilização da
ferramenta para melhor gerir as despesas de seus respectivos órgãos.
Suporte às Auditoria nos trabalhos desenvolvidos pelas secretarias adjuntas, por
meio de extração e cruzamento de dados dos sistemas corporativos do Governo
Estadual.
com os seguintes trabalhos:
MIRA sobre consumo de Energia em Desenvolvimento de Módulo de Consultas ao
Pergunte CGE e aos produtos do SCI dentro da Intranet
Desenvolvimento do sistema de CheckList
Monitoramento e Análise do novo site da CGE
Atualizações da Intranet
Serviços Mantidos
1) PAINÉIS DE MONITORAMENTO
Os painéis de Monitoramento são mantidos on-line 24 horas por dia através do servidor
de Aplicação e Banco de Dados hospedado no MTI.
2) ETLs – CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
Atualmente, serviços de carregamento automático estão constantemente atualizando as
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informações utilizados nos painéis desenvolvidos, elas requerem administração e
constante acompanhamento:
Carregamento de Dados Fiplan – Diário às 02:06
Carregamento de Dados SEAP – Semanal – Domingo às 02:00
Carregamento de SigEduca – Semanal – Domingo às 03:00
Resultados Alcançados
Utilização da Ferramenta – O histórico abaixo contempla apenas os meses em que a
nova funcionalidade foi implantada demonstrando o comportamento da utilização dos
painéis:
Figura 1 - Quantidade de Pesquisas Realizadas

[

Figura 2- Quantidade de Usuários utilizando o sistema
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Eficiência na Obtenção de Informações – Processo que normalmente duraria 1 ou 2
dias para ser consolidado, foram obtidos em apenas alguns segundos.
Abrangência da Análise – Diversos Gráficos ajudam o gestor a ter diferentes visões
sobre um mesmo problema analisado no mesmo instante. A organização dos dados
coloca em maior destaque as informações mais relevantes.
Eficiência nos Trabalhos de Auditoria – Esta ferramenta diminuiu a quantidade de
Solicitação de Informações que as Auditorias faziam aos órgãos auditados para entender
melhor as despesas. Além de Melhorar o planejamento e direcionar os trabalhos nas
áreas mais relevantes.
Adoção da ferramenta pelo Estado de Mato Grosso para monitoramento, segundo
Decreto nº 694/2016 Art. 6º
§ 2º Para fins de monitoramento do cumprimento dos objetivos deste Decreto pelos
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órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo
Estadual, serão emitidos relatórios mensais por meio do sistema MIRA - Monitoramento
Inteligente de Risco e Auditoria , contendo o percentual de redução de gastos com
custeio.

9 - MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DAS CONTAS
DE GOVERNO
Considerando às determinações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de Contas do
Estado – TCE nº 01/2016, emitido em 13 de junho de 2016, favorável à aprovação das
Contas Anuais de Governo do exercício de 2015, a Controladoria Geral do Estado –
CGE/MT por meio da SDC elaborou relatório à Egrégia Corte de
Contas encaminhando os Planos de Providências do Controle Interno - PPCIs
elaborados pelos órgãos do Poder Executivo Estadual, visando sanear as
irregularidades apontadas conforme as determinações e recomendações do TCE.
Ressalta-se que, o Tribunal de Contas do Estado determinou ao Chefe do Poder
Executivo Estadual a adoção de medidas saneadoras visando melhorar a gestão pública
e, assim, evitar a ocorrência de novas falhas ou a reincidência das já existentes,
concedendo Parecer Favorável à aprovação das contas mediante a tomada de
providências.
A CGE, por meio da SDC, conduziu o processo de análise do supra mencionado Parecer
e concomitantemente às ações de elaboração dos Planos de Providências, também
monitorou os PPCIs em implementação.
Nesse sentido a SDC procedeu ao monitoramento dos Planos de Providências
anteriormente elaborados em função das irregularidades apontadas nos Pareceres de
exercícios anteriores, a exemplo do Parecer Prévio TCE nº 04/2015 referente às Contas
Anuais de 2014, e aqueles dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 que se encontra em
Implementação. Avaliando, inclusive, aqueles PPCIs cujas ações já se encontram
implementadas.
Essa atividade realizada pela SDC está em consonância com o Plano de Providências
da própria Controladoria Geral do Estado em face da determinação da Egrégia Corte de
Contas para que o Governo do Estado implemente as providências apontadas nos
Planos de Providências do Controle Interno encaminhados em razão das Contas Anuais
dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014.
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A CGE na qualidade de órgão superior de Controle Interno, elaborou o referido PPCI
visando monitorar o cumprimento das determinações imputadas ao Poder Executivo.
De modo que o monitoramento foi realizado no período de 23 a 29/10/2016 relativo às
Contas Anuais de 2015 sendo finalizado no mês de dezembro de 2016 com o edição do
Relatório ao Tribunal de Contas nº 144/2016, contendo cópias dos Planos de
Providências elaborados, bem como as informações a respeito daquelas ações que
estão implementadas e as que ainda se encontram em implementação e quanto aos
Planos de Providências do Parecer Prévio nº 01/2016.
Lembrando que os PPCIs são elaborados para atender às determinações dos Pareceres
Prévios de 2016, referentes às Contas Anuais de governo do exercício de 2015 e que o
relatório ao Tribunal de Contas acima mencionado o qual encaminha os PPCIs se
encontra em fase de homologação nessa CGE/MT.
9.1 - PLANOS DE PROVIDÊNCIAS DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2015
Recebida as determinações do Tribunal de Contas – MT, no julgamento das Contas
Anuais de Governo do Exercício de 2015, PARECER PRÉVIO nº 01/2016 - TP,
Processo nº 2.339-6/2015, 22.748-0/2011 (2 volumes), 494-4/2015 e 3.861-0/2015, a
Controladoria Geral do Estado designou equipe SDC para acompanhar e organizar a
elaboração dos PPCIs.
Além dos planos elaborados para atender às determinações de 2015 também foram
atualizadas as ações em implementação nos planos de providências de exercícios
anteriores.
Todos os PPCIs elaborados e atualizados pelos responsáveis compõem um conjunto de
documentos que se destinam, entre outros, ao Tribunal de Contas - TCE/MT,
encaminhados juntamente com relatório da SDC/CGE/MT.
Efetivamente, em relação aos Planos de Providência das Contas Anuais de governo,
inclusive a atualização dos PPCIs de exercícios anteriores a CGE/SDC apresenta como
resultado do monitoramento realizado, quais órgãos responderam à solicitação da CGE
com envio dos seus PPCIs elaborados e as atualizações daqueles que estão em
implementação.
Como se segue:
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RELAÇÃO DOS PPCIS, RELATIVO AO PARECER PRÉVIO TCE - CONTAS DE
GOVERNO 2015
U.O

Nº PPCI

SEPLAN
SEPLAN
SEGES
SEGES
SEGES
SEGES
SEGES
SEGES
SEGES
SEFAZ
GTCC
GTCC
SINFRA
SINFRA
SINFRA
SES
SES
SES
SES
SES
SEDUC
MT PREV
SESP
SESP
SESP
SEJUDH
CGE
CGE
PGE
SECID

004-2016
018/2015
017/2016
017/2016
001/2016
001/2016
004/2015
004/2015
004/2015
017/2016
001/2015
001/2015
030/2016
029/2015
029/2015
017/2016
017/2016
019/2016
019/2016
018/2016
037/2016
007/2016
019/2016
033/2015
033/2015
015/2016
009/2016
008/2016
011/2016
012/2016

STATUS

Parecer Prévio TCE nº

Em implementação
001/2016
Em implementação
004/2015
Em implementação
001/2016
Implementado
001/2016
Em implementação Processo TCE 23396/2015
Implementado
Processo TCE 23396/2015
Implementado
004/2015
Implementado
004/2015
Em implementação
004/2015
Em implementação
001/2016
Implementado
004/2015
Em implementação
004/2015
Implementado
001/2016
Em implementação
004/2015
Implementado
004/2015
Em implementação
001/2016
Em implementação
001/2016
Implementado
001/2016
Em implementação
001/2016
Implementado
001/2016
Em implementação
001/2016
Em implementação
001/2016
Implementado
001/2016
Em implementação
004/2015
Em implementação
004/2015
Em implementação
001/2016
Em implementação
001/2016
Implementado
001/2016
Em implementação
001/2016
Implementado
001/2016

Processo físico
516018/2016
516010/2016
496896/2016
496896/2016
495130/2016
495130/2016
519409/2016
519409/2016
519409/2016
545490/2016
535993/2016
535979/2016
472194/2016
511889/2016
511889/2016
479385/2016
469921/2016
482920/2016
482932/2016
479403/2016
489737/2016
543804/2016
519768/2016
491212/2016
608170/2016
469871/2016
597761/2016
597753/2016
644570/2016
604232/2016

Fonte: processos físicos protocolados na CGE, dezembro de 2016
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9.2 - PLANOS DE PROVIDÊNCIAS DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
EXERCÍCIOS ANTERIORES
Quadro dos Planos de providências atualizados referentes às Contas Anuais de
Governo dos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
RELAÇÃO DOS PPCIS, RELATIVO AO PARECER PRÉVIO TCE - CONTAS DE
GOVERNO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
U.O

Nº PPCI

STATUS

Parecer Prévio TCE nº

SEPLAN
SEGES
SEGES
SEGES
SEGES
SEGES
GTCC
GTCC
SINFRA
SINFRA
SESP
SESP
PGE

018/2015
001/2016
001/2016
004/2015
004/2015
004/2015
001/2015
001/2015
029/2015
029/2015
033/2015
033/2015
011/2016

Em implementação
Em implementação
Implementado
Implementado
Implementado
Em implementação
Implementado
Em implementação
Em implementação
Implementado
Em implementação
Em implementação
Em implementação

004/2015
Processo TCE 23396/2015
Processo TCE 23396/2015
004/2015
004/2015
004/2015
004/2015
004/2015
004/2015
004/2015
004/2015
004/2015
001/2016

Processo físico
516010/2016
495130/2016
495130/2016
519409/2016
519409/2016
519409/2016
535993/2016
535979/2016
511889/2016
511889/2016
491212/2016
608170/2016
644570/2016

Fonte: processos físicos protocolados na CGE, em dezembro 2016.

O monitoramento quanto à implementação das ações propostas nos Planos de
Providências dos exercícios anteriores, se ateve nesse momento à cobrança das
atualizações dos PPCIs em implementação nos órgãos e não à verificação da
efetividade das ações propostas, inclusive foi solicitado que fosse avaliada a
necessidade de continuação daquelas ações propostas em exercícios anteriores ou
apenas a sua reformulação ou ampliação conforme cada caso. Todavia a decisão de
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reformular aquelas ações ou de continuar como fora definida anteriormente foi dos
gestores ou responsáveis pelos PPCIs em implementação em cada Unidade
Orçamentária.
Dessa forma, a SDC/CGE solicitou aos órgãos, que, com o apoio da Unidade Setorial de
Controle Interno, fosse checada a numeração e a atualização dos Planos de
Providências dos exercícios anteriores, informando quais as ações já foram
implementadas e o estágio das que ainda estão em implementação.
Destaca-se que a SDC solicitou a atualização do Plano de Providências e que as ações
implementadas viessem acompanhadas de documentos que comprovem a sua
efetivação.
Nesse contexto informa-se que os PPCIs encaminhados ao TCE/MT contemplam os que
estão em Implementação, os PPCIs já Implementados referentes aos exercícios
anteriores que continuam em Implementação e os PPCIs que atendem as
determinações e recomendações das contas de governo de 2015.
10 - CONCLUSÃO
Considerando o Plano Plurianual 2016-2019 apresentado pelo Governo do Estado de
Mato Grosso, a LDO/2016 e as leis orçamentárias referentes ao exercício 2016, a saber:
PPA lei nº 10.340/2015 de 19 de novembro de 2015, alterado pela Lei nº 10.503, de 17
de janeiro de 2017 que revisa o PPA 2016-2019, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei
Estadual nº 10.311, de 30 de dezembro de 2014, que "Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências."; e, a Lei
Orçamentária Anua – Lei Estadual nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015, que Estima a
Receita e fixa a Despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2016,
em que se verifica que os instrumentos de planejamento atendem ao artigo 165, § 2º, da
Constituição Federal e ao do caput artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Verifica-se que não houve atualização da previsão da recita, resultando em um déficit no
Balanço Orçamentário de R$ 1.340.924.396,41 (um bilhão trezentos e quarenta milhões
novecentos e vinte e quatro mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e um
centavos).
Ressalta-se que a coluna previsão atualizada para o exercício deve refletir a parcela de
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reestimativa da receita utilizada para a abertura de créditos adicionais, seja mediante
excesso de arrecadação ou mediante operação de crédito, da criação de novas
naturezas de receita não previstas na LOA, de remanejamento entre naturezas de
receita ou atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da
publicação da LOA.
Já o Resultado Orçamentário, que consiste na diferença entre a receita arrecadada
(16.638.919.334,06) e a despesa executada (17.024.984.160,26) no exercício, indicam
que a receita arrecadada é menor que a despesa executada, ocasionando um déficit na
execução orçamentária 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).
Quanto à análise das demonstrações e relatórios contábeis do exercício de 2016, para
verificação da conformidade da gestão fiscal, orçamentária, financeira e contábil do
Governo do Estado de Mato Grosso, foram baseadas nos relatórios extraídos do sistema
Fiplan até a data de 28 de março de 2017, e os enviados via e-mail pela Secretaria de
Estado de Fazenda à Controladoria Geral do Estado, o Balanço Geral Consolidado do
Estado de Mato Grosso e demais relatórios exigidos na legislação não foram, ainda,
publicados no Diário Oficial do Estado pelo órgão competente.
Em relação aos limites constitucionais, destaca-se que a sua análise foi baseada nos
dados extraídos do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, encaminhados por meio de correio eletrônico ( e -mail) pela Secretaria de
Estado de Fazenda no dia27 de março de 2017, divergentes dos valores publicados em
30 de janeiro de 2017 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
Em relação aos Demonstrativos, verificamos o cumprimento dos limites exigidos pela Lei
de Responsabilidade Fiscal – LC nº. 101/2000, como aplicação em Ações e Serviços
Públicos de Saúde (13,74%), na Educação (29,19%) e
Despesa com Pessoal do
Poder Executivo, que apresentou o limite de 45,33% da Receita Liquida Corrente – RCL,
no 3º. Quadrimestre de 2016.
Contudo, não foram, ainda, republicados os Relatórios de Gestão Fiscal – RGF e os
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO, atualizados, no DOE até o
fechamento deste Parecer, que segundo informação da SEFAZ/MT será mediante
Portaria nº. 023/GSF/SEFAZ/2017 e Portaria nº. 024/GSF/SEFAZ/2017,
respectivamente. No entanto, os Anexos já se encontram disponíveis no site da
Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT.
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À apreciação superior.
Cuiabá, 17 de Março de 2017

_______________________________
Aline Freitas Queiroz Dantas
Auditora do Estado

_______________________________
Geralda Maria Carvalho de Sousa
Auditora do Estado

_______________________________
Pierre Monteiro da Silva
Auditor do Estado

_______________________________
Marcia Cristina Borges de Souza Okamura
Auditora do Estado

_______________________________
Norton Glay Sales Santos
Superintendente de Desenvolvimento dos Subsistemas de Controle - SDC
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Assunto:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Parecer conclusivo do Controle Interno sobre as Contas Anuais de
Governo do exercício de 2016
DESPACHO

1- Homologo, por seus próprios fundamentos o (a) Parecer Conclusivo - RAACI nº
0001/2017, que trata de CONTROLE INTERNO - PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
DE CONTROLE INTERNO CONTAS DE GOVERNO DE 2016., elaborado pelos(as)
auditores do Estado, Aline Freitas Queiroz Dantas, Geralda Maria Carvalho de Sousa,
Pierre Monteiro da Silva, Marcia Cristina Borges de Souza Okamura, Norton Glay
Sales Santos, validado pelo(a) Superintendente de Desenvolvimento dos Subsistemas
de Controle - SDC Norton Glay Sales Santos e aprovado pelo(a) Secretário(a)
Adjunto(a) de Auditoria José Alves Pereira Filho.
2- Encaminha-se a GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO para
conhecimento e demais providencias cabíveis.
3- Encaminha-se ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, juntamente com o
Balanço Geral do Estado, conforme determinação do § 2º, do artigo 25, da Lei
Complementar nº 269/2007.
Cuiabá, 31 de Março de 2017.

Ciro Rodolpho Gonçalves
Secretário Controlador-Geral do Estado

